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RÖVIDÍTÉSEK.
= olvasd : annyi mint
ám. = annyi mint
áíh. = átható ige
átv. =. átvitten
átv. írt. = átvitt értelemben
bein. = belszenvedő ige
elv. ^ elvontan, elvont értelemben
fér. in. = férfi keresztnév
/«. = főnév
fn. ét mn: = ÍV- és melléknév
gyak. = gyakorlatos
h. = helyett
Aarm. <cr. = harmadik személyraggal
Ae/yn. = helynév
Aelyr. = helyragok v. helyraggal
Mn. = határtalan mód
ih. = igehatárzó
igék. = igeképzö
t«. = indnlatssó
k. = középige
*i'c«. = kicsinyezff
km. = közmondat
km. = kötwó

kitin. = kiilszenvedő ige
l. = lásd
m. = múlt idő
magath. = magashangon
mélyh. = mélyhangon
mivelt. ^ miveltető
mn. = melléknév .
mváros = mezőváros
ntvk. =. névképző
női /tn. = női keresztnév
mn. = névmás
nior. •=. névrag
Snh. =: önható ige
ö». = öszvetett
p. pl. = például
pár. = parancsoló mód
,
tb. = többes szám
í. i. = tudniillik
U. = tárgyeset
tulajdon ért. = talajdon értelemben
v. 0. = vesd öszve.
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„Az adózástól a nemesek sem ment-ék,"
„Ti az ugarba kölest vet-ték,"
(Az £ bötüt lásd külön.)
„A kereskedők gyapjút vett-ék,"
E , kisded alakban «, nyolczadik bötü a ma„Azt fogják ráui, hogy álmot fejt-ék,"
gyar ábéczében 3 az önhangzók sorában harmadik,
„Ti meddő tehenet, bakot fej-ték,"
Jelen elfogadott betürendszerünkben a vastag vagy
„A majorosok már meg-fej-t-ek,"
mély banga rövid a-nak párhuzamos társa, azonban
„Hát nektek hol jár a stémé-tékí"
valósággal azon a- (vagyis d-)nak , melyet ezen betű
„Az utczákat elrutítják a szemet-ek,"
tárgyalásánál, nyiltnak nevezénk (a tompább vagy
„Hol van borotválkozó szér-é-tékf
zárt a ellenében) ; azon nyilt e , mely ez, emez szók„ Én minden jó embert igen steret-ék,"
ban hallatszik, s mely vékonyabb v. magasabb hangon
„Ezen faágakból lesznek jó nyel-ék,"
szól, mint azon tártabb hangú «', mely az 0-höz kő
„Én békesség okáért sokat el-nyel-ik,"
zcledik és számos szókban tájejtésileg ö-vel is cserél„ Hogy vagytok ? mi bizony szegény-en,"
tetik fel, pl. pír por, csérég csörög, peng pöng, pé„Segíts, ha csak lehet, a szegény-én,u
czék pöctök. Mindkettő különbözik egy harmadik, úgy
„Tedd meg kedvemért, kérlek szép-en,"
nevezhető éles í-től, mely majd t'-vel, majd o-val szo„Nagy öröme van minden jón és szép-en,"
kott váltakozni, mint : egyénét, igyenes, esmét, ismét,
„A halálra Ítélteket nem törik kerék-én,"
a régies ely, ede, és, a mai ily, ide, is helyett, továbbá
„Állításodat tagadom kerek-en.u
sehol tohol, fazekai fazokas, mely t. i. a vastaghangokNéha ugyanazon szóban, ha tulajdon értelemben
kal is megfér egy szóban. Ellenben a föntebbi két haszuáltatik, nyilt e, átvitt értelemben pedig zárt é
(nyilt és zárt) « az általános nyelvben (minthogy né- hangzik szabatosabban, pl.
mely nyelvjárások igen érdekes kivételt tesznek,
„A bátyád jó gazda, mert egéaz-hely-es,"
miről alább) vastaghanga ragot vagy képzőt nem
„ Amit most elkövettél, az nem hely-és,"
tűr, • csak öezvetett* szókban állhat együtt, pl.
„Ezen határ egy része tilalom-_;W-íí,"
aranyperccz, ekebontó, fejdaganat. Az ikerszókban
„A te tanuló fiad első jel-e's,"
vagy ismétli magamagát, pl. elegybelegy, csecsebecse,
„A bemetszett talpú libák jegy-es-ek,"
cserebere, terefere, vagy vastaghanguakkal (t. i. mint
„Itt vannak a vőlegények és a jegy-és-ék,u
az a rokona) nem más vékonyhanguakkal párosul,
„Árva és Liptó vármegye igen hégy-es,"
mint : egyebugya, hebehurgya , hetlehotla , cselecsala,
„Úgy jó a tű és dárda, ha hégy-és.u
hfjekuja, teretura.
A magyar fülekre a rosz'hangzásnak legsértőbb
A zárt e-tői nem csupán kiejtésben különbözik, neme volna, s a szók értelmét egészen elhomályosíde gyakran a szónak egészen más értelmet is ad, mi- taná, vagy elváltoztatná, ha e két hangzót egymással
nélfogva e két hangot öszvezavarni, illetőleg egymás- felcserélve hallaná.
sal fölcserélni nem lehet, így különböznek a gyökA zárt e-n kezdődő szók ezen szótárban egészen
szókban :
külön betűsort képeznek, s magáról ezen önhangzó„Aki tüzbe ugrik, bele vesz,"
ról a sorozat elején szintén külön czikk adatik elé.
.Péter a vásárban lovat vész,"
Itt pedig tüzetesen csak a nyilt és éles e hangokat
„Ö a kenyérből karéjt szeg,"
tárgyaljuk. Különösen nyilt e-vel ejtetnek a) azon
„Robaját kiszakasztotta a szeg,*
gyökök, melyeknek párlejtescn nyilt a (a) felel meg,
.Pál az én feles társam,"
cse/(e) csaí(a), cseíí(en) csa«(an) stb. 1. A, illetőleg
„Erről szólni feles dolog."
nyilt a; b) azon ragok és képzők, melyekben a nyilt
De kivált a ragokban tetszik ki a lényeges kü- a hangon kivül más hangzó nem fordul elé, milyelönbség , mit több példával akarunk felvilágosítani: nek : nek nak, vei val, be ba, ben bán, ét át, re rá,
ed ad, észt ászt, én an (igehatárzó) stb. Lásd szintén
„Ti minket mi okból vér-lék ?"
„A rablók engemet meg-ver-t-ek,"
a nyilt a alatt, és itt alább a Tatrosi és Bécsi codexek
„Ti sok keserű falatot nyél-lék,u
Írásmódját; c) azon szók, melyek gyöke vagy törzsé„A részegek sok bort nyel-t-ek,"
ben tisztább és legközönségesebb kiejtéssel nyíltabb
.Ti velünk mérkőzni sem mer-ték,"
hallatszik, mint :
„A gyerekek kukkanni sem mer-t-ek,"
edz, égése, egér, ejt, esik, esd, eke, el, eleve, ele„Hát ti oly merően mit néz-ték,"
mezne , ellik, elme, emle, emel, eme, emse, enged, enyh,
„ Az emberek mind téged néz-t-ek,"
enyo, enyészik, epe, ered, érd, erszény, esk, év, evet, ezer ;
„Lehet, hogy ti mind a harczban vese-tele,"
be, beh, bel, ben, besze, beteg;
„Éhségben, döghalálban sokan el-vesz-t-ek,"
esek (csak), csekély, csen , csempész, cserj, csere,
„Hát ti a vásárban mit vést-ték,"
csereklye, cserép, csesz, esett, cseveg, csevicze (csavicza),
csele ;
mj£n ezen vállalatban sokat veszt-ék,"
„Én fegyvertelen senkit meg nem ment-ék,"
de, deget, denevér, dereglye, derellye, dermed;
„Ti oljr korán reggel hová >i<''n-te'k,"
fedd, fegy, fegyver, fe, fej (fn.), fej (ige), feMr,
„Hát a fiúk ugyan hová mén-t-ek?"
fekszik, fen , fene, fenyeget, feslik, feszít, felel, feled ;
«AOT 6ZÓTÍB.
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2) a nek ragban : mennyek-ne*, ő nek-i, én nekgebe, gebéd, gedél, geny, geréb, gereben, gerely,
gettt, gyermek, gyesiéi;
em, iaten-nei, tü-nefc-tek, emberek-neife (alhangú ragoheged, hely, hentes, henye, here, heréi, hergel, hever; zásban női : azok-nofe, király-női, atyádfiá-noüc, ildomosok-no*) ;
keb, kebel, keete, kectke, kedv, kefe, keh, kel, kell
3) be és ben ragokban : kezek-be, méhé-ben,
(em), kelep, kelepéi, kemény, ken, kend, kender, kengyel, Bethlehemé-ben, (alhangon ba, bon : álma-tan, Egipkepe, kepictkel, kerek, kerecsen, keret, kese, kesely, ke- tom-ban, napi-bán, a város-bán) ;
steg, kevély, kever, kévét, kend, kedd, kettő;
4) vei ragban : igé-vel, kenyér-r«/, ellenségedleb, lebeg, Upke, lebenyS, ledér, legény, legel, leh, dtl (alhangúlag val: Zebedeus-«ol, ő attyok-fcoí) ;
lehel , lejt , lel , lemet, len, lenese, lendít, leng, lengyel,
5) re ragban : hegy-re, tenger-re, semmi-re,
lep, les, levél;
meny-re, de gyakran eléjön puszta e is, tehát mint é
med, meder, medencte, meddő, medve, meleg, mer, vagyis inkább éles K: keresztségé-rl, ő ré-já, föld-rií) ;
merít, mered, merettt, mereng, mese, met, metél, metsz,
6) ét, e névmutatóban;
nevet, mez, metS;
T) ét és tét igeképzőkben : eresz-tet-ik, lel-et-ik
ne , netté , netek , ned, neder, nedv, negéd, nehét, (alhangúlag át, tat: megcsalat-<aí-ott, mond-at-ott,
nem (genus), nem*, nett, nevet, nyék, nyekeg, nyef, nye- megvígasztal-tol-nak);
feg, nyel, nyelv, nyes;
8) ét képzős igenevekben : napkel-el, üldöz-et,
pedig, pelyp, penést, pepecsel ;
vét-et, gyölekez-et, itél-et, nemz-eí (alhangúlag öt :
rebeg, remeg, recte, recseg, recteg, redS, rege, re- indól-ot, gondol-aí, fakad-a<) ;
ked, rekettt, reped, repettt, rest, réttel, rév, revet ;
9) nek, ék többesi igeragban : jövé-nefc, elmenéseb, segg; segít, sejt ige éa fia. gekíly , selejt , se- nek, ebnent-«t, vött-efc, jötte-nejfc, (alhangúlag nők, ok :
lyem, selyp, senyv, sete;
omlotta-noi, mondá-nofc, látt-oi vala) ;
stég (ige), síd, nemei, menny, wepe, seer (minta
10) end igeragban : teljeaejt-end-i, jöv-end-ö,
tteret, tterelem gyöke) ;
megemlékez-end-el (alhangúlag and: mond-aná, csaptege, tegnap, tegetlen, íegee, tehén, teke, teker, te- ami, akar-aná, imádkoz-and-otok, l&i-and) ;
lik, telep, telek, teng, tenyér, tényeit, tenger, teptti, test,
11) két igeképzőben: te-Aet, rejtez-Aeí-ik, üdvötetik, tetstik, tetü, teve;
zöl-het (alhangon hat : szolgál-Aot, told-hat) ;
12) el igekötőben : et-közelejt, eí-mentek, elvemh, vejéit, vendég, verem, vese, ver, verdik, vest
(perit), vet, vetet, vetér ;
hadni (hagyni);
teke, tseb, tieréb stb.
13) ed, étit, én igeképzőben: e\--ed, er-eszt,
d) Ide tartoznak az ékvesztők, mint : ég eget, ér eng-ed-nek, rezz-ed, razz-ewt, rett-en ;
14) len képzőben stb. Mindezek után alaposan
eret, jég jeget, két ketet, mist menet, tej tejet, hév hevet, lé levet, dér deret, dil delet, tél telet, név nevet, következtethetünk a nyilt o (= á) betűre is. V. ö. &z
ítél stelet, bél belet, fű felet stb., a kéttagaak közöl : A és É betűket
egér egerek, tehén tehenek, kevés kevesek, nehét nehetek,
A mai szokástól eltérve :
ttekér stekerek , födél födelek , stemét itemetek, tenyér
1) nel (ma nél nál) ragban : emberek-neZ, tentenyerek stb. Többire az e hangnak néha hosszú é vagy ger-Rét, félelm-net-kül;
2) az első személynévmásban, mely állandóan
rövid i-vel felcserélését lásd ez utóbbi önhangzókról
én a mai én helyett (az eny-ém = en-ém , en-gemet,
szóló első czikkekben.
Igen nevezetesek ezen rövid e tekintetében is a en-nen szókban levővel egyezőleg);
Bécsi és Tatrosi codexek, melyek minden eddig ösme3) el másod személyi igeragban : jött-uZ, hitt-e/,
retea nyelvemlékektől eltérőleg igen finom nyelvér- erőlködj-eí, egy-eZ;
zéesel a nyílt és z&rt e hangokat egymástól, s ezektől
4) némely végönhangzóhoz kötött ragozásban
ismét a hosszú éles l-t rendszerént szabatosan meg- is pl.fig-e-vel(nemfig-e*-vel),így : pincz-e-je, szál-ékülönböztetik ; a nyilt e babról jobbra fordult vonas- je , hely-e-re, tetej-e-re, de fordulnak elé gyakran mai
sál (é), a zárt pusztán vonás nélkül , az éles ponttal megnyújtások is : pokol tüW-uek;
5) az ékvesztő nevekben : köz-ep (= közép),
vagy rendes ékkel (é vagy f) jelöltetvén.
Nyilt e (a codexekben é) foidúl elé nagy részben gtel (ám. szél ventus), így fóv-eny, egyéb, sten, fed-ei,
egészen a mai szokás szerént ; egy két esetben pedig de több más szókban is : ösv-eny, kérd (= kérd),
ettől eltérőleg is.
érteim (= érteim) stb.
A zárt é mint mondók az É betű "alatt fog eléA mai szokás szerént :
1) némely tárgyesetben , különösen a többesé- adatni. — Vannak nyelvjárások, melyek bizonyos
ben: fejedelmek-et, bünök-et, jövők-e*, tutök-et, ezek- ragokra nézve vastag vagy alhangú szókban is álet , ördögök-et , köszvényesek-et , kezek-et , (mely al- landóan nyilt e hangú ragot használnak, pl. <£»ohangúlag ál : sokak-ot , szolg&k-al , azonban eléjön ve(\), lcapárve(\), tarissnyá.-vt(\), Őrség- és Göcsejben,
galamb-al, evangyéliom-at is, de káromlat-ot, tanóság- (I. Vass Jótsef pályamunkáját a Dunán túli nyelvjáot, csillag-o< miként ma) ; továbbá személyragok után : rásról, Magyar Nyelvészet 1860.), mikhez hasonlók
népem-et, istened-et, (ajándokod-oí) ;
számos régi_nyelvemlékekben is eléjönnek, pl. a ha-
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lotti beaiédben: halál-nek, paradicsom-ben, világ-bele t, hol o-val szokott váltakozni, s általán mind mély,
(ma: világba) ; de ezek csak azt mutatják, hogy ezek- mind magas szókban eléfordúl, tehát közös, melynek
ben a legősibb alak mind ez ideig megmaradt, s a az első kötet Élőbeszédében K alakot adtunk, de a
nyelv első származási korában nem ragozás banem mely jegy mostani betűrendszerünkben elfogadva nem
ctak összetétel divatozott; kétségtelen ezen állítás evén, az e hanggal kezdődő czikkek is csak itt a
abból, hogy ezen szórészek a személyragokkal mai nyilt e-vel kezdődő szók közé sorozva jönnek elé,
napig is eredeti alakjokban állanak fenn ú. m. ntk-em megemlítvén, midőn az éles e helyett áll. Az idézett
(soha sem nak-om), vel-em (sóba sem val-om), belé-m régi bibliafordításokban ily éles e találtatik ezekben.
' ioh» sem balá-m de még csak nem is bé-m, minthogy
1) az ék igeragban ik helyett, mint haragosz-ek
t bt s ennek (a módosulata is csak bel v. bele szóból 'haragoszik), eskesz-ek (esküszik);
rövidült meg, így a régieknél például bei-telik van a
2) ég képzőben ig helyett : add-eg (addig), estkésőbbi be-telit helyett; így a mélyhangú nál sze- ég (estig);
mélyngozva ndl-am, tehát ez az eredeti alak, és szám3) nye képzőben nyi helyett : an-nye (annyi),
telanizor eléfordúl az idézett biblia-fordításokban és en-nye (ennyi);
egyebütt a kül szóval öszvetéve eredeti alakjában :
d) ejt igeképzőben U helyett : tan-éjt (tanít),
nál-kiil, mely ma: nél-kül, és így ennek mai ragozása gonoszb-ejt (gonoszbít), fénges-ejt (fényesít) ;
e) és kötszóban is helyett.
is a Göcseji nyelvjárásban, pl. kert-ná (= kertnál)
tí-ná (= ki-nál) a legősibb eredetiségében áll fenn ;
Némely régibb magyar könyvekben, különösen
mert megfordítva soha sem jön elé szék-va(\) és hát- nyelvtanokban, például Kalmár Györgynél, Verseghynf',1); miként ezeket Vass József, nem különben Tor- nél, szintén feltaláljuk ezen két pontos e' jegyet, de
kos Sándor is helyesen jegyzik meg a „Göcseji nyelv- ez alatt mind a zárt, mind az éles e értetvén, e két
járásról" értekeztökben. (Az utóbbi a Magyar Nyelvé- önhangzó össze van zavarodva, valamint újabb időszet 1856-diki kötetében).
ben az egy ponttal jelelt «' jegyben is. Minélfogva
Egyébiránt az általános nyelvben a képzők, ha a mondottakat röviden egybefoglalva ezen különböző
nevekből alkotnak új azokat, legnagyobb részben rövid e hangokat lényegesen ekként különböztethetugyanazon őnhangzót veszik föl, melyet az illető név jük meg egymástól :
t
többestzáma, pl. hát, (többese : hát-ak), hát-anként,
1) nyilt e, a legnyíltabb vagyis legterpedtebb
káz-a$, káf-al, hát-acslca; bot (tb. bot-ok), bot-os, bot- ajakakkal ejtve, például ez, emez szókban;
ol, bot-ot, bot-or, bot-ocs-ka ; szem (tb. szem-ék), szem2) zárt é az ajkaknak kissé összébbhuzásával,
enként, szemét, neméi, txém-ér, szem-ez, szém-écs-ke; mintegy az ö hanghoz közeledve, sőt igen számos
bőr (tb. bőr-Sk), bőr-Ve, bor-öt, bör-öcs-ke. Ugyané nyelvjárásokban egészen ezzel is cseréltetik fel, mint
szabályt követik az egyes számú első és második per (por) , csérég (csörög) , fél (föl) ; ezekben : ember
uemélyragok : hdz-am ház-ad, bot-om bot-od, szem (tájdivatosan : embör), ezen (ezön), mindkét e meg van;
fm stém-éd, bSr-Sm bSr-öd. Ennélfogva ha valamely
3) éles e, az i-hez közeledve; legjobban eltavékonyhangu névnek többese nyílt ék, a fentebbi láljuk a kiejtést, ha valamely torlatos (több mássalképzők, illetőleg ragok is nyilt e-vel hangzanak, hangzó kísérte) hosszú é hangot, az ajkak és száj
mint : /e; (tb. fej-ek) fej-es, fej-el, fej-énként, fej-ez, nyílását megtartva röviden ejtünk ki, például : pélfej-tetke, fej-em, fej-ed; fül (tb. fUl-ek), fiü-es, ftil-el, dák, méltó, mélység szókban, ekképen : pe'ldák, me'ltó,
ftí-ez, fal-ecske, fitl-em, ful-ed. Ezen osztályú szók- mtíység; mely szókat, ha azok kimondására jobban
ban a harmadik személyrag is nyilt e, mint : fej-e, figyelünk, rendszerént a közbeszédben sem ejtünk
ftí-e, nép-e, kedv-e stb.
ki másképen. És immár ezen e az, mely mind ál-,
Ezen önbangzó mind a gyökökben, mind a ra- mind felhangú (mély és magas, vastag és vékony)
gokban, mind a képzőkben igen gazdagon van kép- szókban eléfordúl, tehát közös, sőt tulajdonképen
viselve, elannyira, hogy egész mondatokat lehet szer- ismét kétféle :
a) vastag v. mély, v. alhangú éles f', például
keszteni oly szókból, melyekben egyedül ezen ön
hangzó vonul végig, mit azonban az egyhangúság tehát (régiesen : tahát), hervad szókban, mely gyakeltávoztatása végett kerülni kell, és a szók megvá ran o-val is fölcseréltetik, mint se'hol sohol, faze'kas
lasztáaa által lehet is. Egyébiránt azok ellen, kik fazokas, régies tanüjt tanojt, ajejt ajojt, (Jászay Pál
nyelvünk széphanguságát e tekintetben tagadják, meg is két ponttal jegyzi) és több számtalanokban;
b) vékony v. magas v. felhangú éles e', mely >'kell jegyeznünk, hogy a mely szók vagy mondatol
csupa « betűkkel irvák vagy nyomtatvák is, nem mind vei szokott fölcseréltetni, mint ésmét ismét, egyenes
egyhngnak, mintán a közönséges kiejtésben is leg- igyenes, régies és mai is, ily mai ily stb. szókban.
Ebben : esmér az első e mind zártan (ésmér),
alább kétféle rövid, ú. m. nyilt és zárt (e és e') és egy
hocwú (éles f) hangot lehet megkülönböztetni, mely mind élesen (esmér) hangoztathatók, s az elsőbb esetutóbbinak kiejtése mind a két rövidtől is lényegesen és ben S-vel (ösmér), az utóbbiban t'-vel (ismer) cseréltisztin felfoghatólag különbözik.
tethetik föl.
Ezek szerént a legszabatosabb megkülönbözteVan még egy harmadik rövid e, mint föntebb
is megél intettük, melyet életnek nevezénk, s mely hol ! téssel négyféle rövid e hang van nyelvünkben, de
l*

E—E
jegye (betűje) esak kettőnek használtatik e és é; ez
utóbbi is csak némely újabb nyelvtanokban és ezen
szótár czikkszavaiban. Az éles 2-vel kezdődő szók e
szótárban is csak a nyilt e-rcl kezdődők közt adatnak elé, mint föntebb is érintve van.
A hanglépcsőzeten ezen négyféle e imígy fokozható : é legmélyebb (az ö-höz közeledve), erre következik a nyilt (terpedt) e, azután jön az K (az i-hez
közeledve), s az f-k között az albangú természet szerént mélyebb, sőt a másik (alhangű) lépcsőzetbe tartozik. Innen az is látható, hogy a zárt e'-nck közép
e nevezete nem szabatos; mely név onnan eredeti,
hogy eddigi betfirendszerfinkben, a hosszú f-t is ide
számítva, csak háromféle t hang taníttatik : nyilt e,
közép e, (mely az éles é-vel őszvezavartatik) és hosz
szú (éles) é.
Az éles és nyilt t hangnak még némely változásai
és fölcseréléseiről láthatni az É, É, I és Ö czikkekben.
Az épen most megjelent ,Vadrózsák'-ban vagyis
,Székely népköltési gyűjteményiben (L kötet Kolozsvárit. 1863.) Kriza János igen becses adalékokat
nyújt a magyar nyelvészethez is, melyeket nevezett
szerkesztő becsben s érdekben legfőbb fokra emel aa
által, hogy a népies hangejtési árnyalatokat a menynyire írásjegyekkel lehető, szintén feljegyzetté. Ezekből a többféle rövid e-nek létezését, melyet imént
kifejténk, e gyűjteményben is tökéletesen igazolva
találjuk. Ugyanis a zárt e-t találjuk azon ezer és ezer
szóban, melyeket a gyűjtemény rövid ö-vel ír, mint
édSt, kénciSm, kérőm, vetzedelmöm, ttéküj (székely),
neköm, ttép&n, beleélhetek stb. szókban, melyet magyarországi számos nyelvjárásból, pl. a kecskemétiből , szegediből stb. is ösmerünk, s mely még jöne
szóban is nem tökéletes zárt vagy gömbölyű, hanem
„rövid, egy kissé terpesztett S", mint Kriza úr megjegyzi, az 526. lapon. A másik rövid e, a közönséges nyilt e, mely itt is pusztán más jegy nélkül áll.
A harmadik azon pontos «, mely rendszerént, s még
az ö-ző tájszólásban is nem szokott ö-vé változni , vagyis nem hajlik ezen önhangzó felé, hanem
vagy i, vagy kivált mélyhangú szókban o-val váltakozik, pl. ét =a is, Mid és tijéd = tiéd, réám, reá
v. re/a, réik (Háromszék), reok (Udvarszék), riám,
rídd, riá, riánk, ridtok, ríok (Csikszék), hétzám, héttád, hetza v. héztája = hozzám, hozzád, hozzá; ellenben deák = dojdk és diák stb. Láthatni, hogy
ez az élesnek neveztük, és két ponttal jeleltük S,
mely mind ál-, mind felhangú szókban eléfordúl. Az
egy szó e gyűjteményben ezen é (= «>vel jeleltetik,
épen mint jelen szótárban. Szintén meg van különböztetve , és igen nagy számmal, e gyűjteményben
a nyilt a (= a) is azon esetben , midőn a közvetlen
következő hosszú (nyilt) á amarra is visszahatással
van, pl. madár (= madár), hátam (= hazám), apám
(= apám), arctád stb., mint mi is e szótárban éléadtuk, s Élőbeszédünkben épen a mondott körülményt
is, madár, barát, baráttág példák felhozásával szintén megérintettük.
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E, (1), közeire mutató szócska, ellentéte a távolra mutató a, pl. Itt van e ! Ott van a ! Ide tedd e !
Oda menj a ! Tulajdonképen ezek teszik gyökelemét
a mutató névmásoknak, ú. m. az e ennek : e-z, a régies e-ly (mai ily), e-de (mai ide), e-tt (mai itt) szóknak, továbbá e-m gyöknek (em-ez, em-itt, em-ide stb.
szókban); az a pedig a megfelelő távolra mutató a-t,
a-m-az, a-m-ott, a-m-oda stb. szókban. V. ö. A, (1).
E, (2), közel tárgyat vagy személyt mutató névmás, mely ét helyett áll, valahányszor az utána következő névszó mássalhangzóval kezdődik, pl. E köny-/^
vet én írtam. E két varost (Budát és Pestet) lánczŰd
köti öttve. Azonban, midőn egyedül mutatóul szjrigál,
azaz utána nem név, hanem másnemű szó következik,
vagy pedig az ntana jövő névhez szorosajr nem tartozik, egész alakjában is kitétetik, pl. Ét nem ülik.
Ez rút dolog. Ez volt ott nem én. V. ö. EZ.
E, (3), indulatszó, mely bosznságot, haragot,
visszataszítót fejez ki. E l ne bánit l E t lódulj l Máskép : Eh.
E, (4), indulatszó megszólítás végett, éles i-vel;
eléjön a Tatrosi codexben : E mit hallok te felőled f
(Quid hoc audio de te). E mit gondoltok tű ttüvetekben t Rokon vele hé !
E, (ö), éles e, tájejtéssel é vagy »', kérdő vagy
kétkedő szócska, mely rendesen az ige után áll, s ahhoz írásban kapcsoló jegygyei köttetik. Eljön-e t Engem stóUtottál-e, vagy mást t Nem tudom, menjek-e,
maradjak-e. Megtetted-e, amit parancsoltom t Akarod-e
magadat megjobbitani t Megfelel a latin ne t ont numt
ittrum t szóknak. Midőn az illető ige csak alattomban
értetik, más szó után is állhat Nem tudom, nagy-e,
kicsiny-e t Majd megtudod, tféna-e vagy szalma. Nem
bírom elhatárotni magamat, hová menjek lakni, Pettre-e,
Budára-e t Egyébkor ma csupán ige után áll.
S meddig tart e szép remények élte ?
Hajt-e virágot ennyi gazdag ág ?
_
Fölérek-e a boldogság egébe,
Avvagy lehullok, látván fényhonát ? !
Mi oly közel van , azt elérem-e,
Vagy elveszítvén, óh, túlélem-e ?!
Hiador (Jámbor Pál).
Régiesen és tíjdivatosan ma is hosszú é. „Ihatjátok-é a kelyhet, kit én iandó vagyok." „Nemde két
verebek adatnak egy pén*en-é." „Esmerted a párancsolatokat-é." Tatrosi codez.
Megvan a hellén nyelvben is, de itt előre tétetik pl. '17' iíyeu ; mondom-e ? 'jf ovx ö(>(fi j nem látod-e ? Rokon vele a magyar he is, mely tájdivatosan
szintén kérdésekben fordul elé, de csak a második
személyhez intézve, pl. voltál ott he t nem látod he f
Pöltaláltatik az arab nyelvben is, vagy elül: e (vagy
a) e Zejdün tndeke Z ejd nálad-e; vagy pedig mi t minő t
értelemben hol elül, hol utói : é rádtol (mi ember ?),
citáb é (minő kCnyv t Wahrmund arab nyelvtana). A
törökben végül mi : gidermi (megy-e), de a segédigeragokat megelőzi : gider-mi-im (megyek-e) betű szerént megy-e én?), gider-mi-stin (mégysz-e?), gider-mi-í*
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(megyünk-e), gider-mi-stü (mentek-e), de a harmadik
némelyben : giderler-mi (mennek-e).
—E, (1), az egyes harmadik személynévmás (8)
képét viselő rag 1) birtokot jelentő nevekben, mint
uív-e, HMBt-e, aTatrosi és Bécsi bibliafordításokban,
d« tájdiratosan ma is eredetéhez hűbben szüv-8, konBi-i; 2) néwiszonyítók- és névutókban : töl-e, fe12-t, beUH-e, k!Srnyul-e, a régi bibliai fordításokban és
tijdiratosan ismét : töl-ö, felSl-ö, belSl-S, környől-S;
3) a határozott alakú (vagyis tárgymutató, v. tárgyilagos) igeragozásban mint vert-e, ölt-e , verj-e, ölj-e.
V.5.—A, (3), ésl. bővebben: SZEMÉLYNÉVMÁS.
—E, (2), igeragozásban egyik műit időragja, pl.
Hr-e, <U-«, melyből tárgyilagos ragozásban a tárgymutató ét személyrag is egyesülvén vele, hosszú é válik: vere-i-e v. vere-j-e = ver-rf, üte-i-e v. üte-j-e —
üt-é; a régi halotti beszédben » v j helyett v ill: vetí-n-e, ttremt-ev-e. Többire v. ö. —A (4).
—E, (3), az ö részesülői ragnak módosulata ilyenekben : nüí-e, tel-e, ctineg-e (= czineg-S), fecske
(= feeteg-e = fecteg-8), fUrg-e (fUrg-8). V. ö.
-A (5).
—E, (4), puszta toldalék vagy utóhaugzás, üres
kihangzás, némely nyelvjárásban a szók végén , pl.
pA-e, Ictz-e, méh-e (Vass József pályamunkája a Dunántúli nyelvjárásról a Magyar Nyelvészet V. kötetében, és Torkos Sándornál az I. kötetben), meg-e (a régi
halotti beszédben mig-e), úgy hogy amazok újabb ragozással : méhé-je, kezé-je stb. V. ö. —A (6).
EB, ezt és általán minden származékait és öszvetételeit, mint Ebctont, Eb f aj, stb. 1. É betű alatt.
—EB, névképző, <«r-ei(ély), régies der-eb szókban ; az S vagy fi kisarjadzása : ter-8 v. ler-ü = térte = ter-eb. Mély hangon —06; lásd ezt és a B betűt.
—EBB, vastag v. mély hangon —066; lásd
eit és —B (2). Érdekes a göcseji hasonlító ragozás:
•dckeüebb, metstellebb , mik nem egyebek mint sok,
tente siók elsőben vei ragot vesznek fel : sokkel
'= sok-vei 1. E betű), messti-vel = mésszel és azutin veszik fel a hasonlító ragot; máskor pedig a v-t
;'-vé változtatván, továbbá az /-ét elhagyván , végre
pedig a j-ét isimét ty vagy ny-re változtatván (miként
mind ezt bőven eléadja Vass József a Magyar Nyelrészet V. kötetében 108, 109. lapokon), lesz például
t/n először vei raggal vén-vei, az l elmaradván s a v
j-n : vén-je, j ismét ny-re változván : vén-nye, ennek
tehát hasonlító foka vén-nyebb ; így lesz efp-ből : éptybb, bolond-ból bolondgyabb , nyomorúlt-ból nyomoritlyabb. A Torkos Sándor felemlítette ndj naobb
'— legnagyobb), nej szebb (legszebb) alakok sem
egyebek mint nagygyal nagyobb, nagygyal szebb.
•NagygyaT kifejezés a hasonlító fok mellett gyakran
ilt-jón a régiségben, pl. a Tatrosi codexben : nagyftttl inkább •=. sx>kkal inkább, leginkább. Lesz tehát
w&rjyoí f= nagynál vagy nagyvei) szóból épen a
?::seji nyelvjárás szerént nagyve = nagy-je = najje
Wizébbhúava na/, mely magas szók pl. szebb előtt
•Vjé változik, mint nál-kül is lett : nél-kül. V. ö.
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NÁJ. Altalán a göcseji és szomszédos nyelvjárás sok
eredetiséget mutat és igen tanulságos példákat szolgáltat, mint az E betű alatt is olvasható.
EBBE, ám. ez-be; ebbe a házba ment.
—EBBÉ, (ebb-vé) 1. —ABBA, és v. ö. — VÁ,
—VE képző.

EBBED, (év-ed) 1. ELEBBED, PÖLEBBED.

EBBÉLI, EBBÉLI, (ez-bel-i v. ez-bél-i) mn. tt.
ebbeli-t, tb. —ék. Ezenféle; ezen nemhez tartozó;
ezen tárgyat illető. Ebbéli szándékomról már régen
akartalak tudósítani. Ebbéli dologban fáradozok én is.
Bemutatom az ebbéli irományokat.
EBBEN, ám. ez-ben; ebben a házban lakom;
ebben állapodtunk meg f ebben maradjunk.
—EBBÍT, —EBBÍTÉS 1. —ABBÍT, —ABBÍTÁS.
EBBŐL, (ez-böl); kiható böl raggal viszonyított
mutató névmás. Ebből el nem igazodunk.
—EBBÜL, 1. —ABBÚL.
EBDE , puszta Somogy megyében ; helyr. Ebdé-n, —re, —r8l.
EBECZK, falu Nógrád megyében ; helyr. Ebeezkén, —re, —rSl.
EBED, falu Esztergom megyében; helyr. Ebedén, —re, —rSl.
EBÉD, (ám. év-ed vagyis inkább e-v-éd) fn. tt.
ebéd-ét. 1) Közönséges értelemben, déli evés, déli jóilakás, egyszersmind azon ételek ősz vege, melyeket
délben megeszünk. Nagy ebéd, kis ebéd; hosszú ebéd,
rövid ebéd. Eb ebéd (melyhez bor nincsen), katonásebéd. Barátságos ebéd. Úri ebéd. Ebédel enni. Ebédre
híni, várni, menni. Ebédet vinni. Isten áldja meg a
kendtek ebédét, az emberét is. (így köszönti a köznép
az ebédlőket). Hol az ebéd, ott a vacsora. (Km). Sosz
ebéd az, melynek vacsorája nincsen. (Km). Ebéd előtt,
ebéd alatt, ebéd után , ebéd fölött. Szántó ebéd, mely
jóval délelőtt történik, midőn t. i. a szántók etetni
kifognak. 2) Ormánságban (Baranya megyében) és a
székelyeknél reggeli evés. 3) Mátyusfóldön, harmadebéd ám. ozsonna, azaz délesti evés. Ezen elnevezésből kitetszik, hogy az ebéd szó általán evést jelentett,
mert a harmadebéd nem más, mint harmadszori vagy
harmadik evés. Ennek nyomán indultak azon irók is,
kik a reggelit regebédnek a vacsorát estebédnek nevezek el. A székely földön divatos a délebéd (Vadrózsák
396.1.). Ezen szóban az igazi gyök : e; v. ö. ESZIK;
rokonok az ebéd szóval a hellén tdt]rósf latin edulium és epulae, szanszkrit adanan, a szláv nyelvekben:
objed, obiad, obéd, obid; a külső alakra hasonló szláv
objed, obéd, obid, eredetét illetőleg, ez öszvetett szó
az ob és jed elemekből, (jeszt szlávul ám. enni). Bővebb öszvehasonlítás végett v. ö. ESZIK.
EBEDECZ, falu Bars megyében; helyr. Ebedecz-én, —re, —r8l.
EBÉDEL, (e-v-éd-él) önh. és áth. m. ebédél-t.
v. ritkán : ebédléit, htn. —ni v. ebédleni. Általán,
ebédet eszik. Különösen 1) Dél tájban eszik, jóllakik.
2) Ormánságban, és a székelyeknél: ,reggeli' helyett.
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EBÉDÉLÉS, (e-v-éd-él-és) fn. tt. ebédelét-t, Üt.
—ék. 1) Köz értelemben, déli evés, jóllakás. 2 Némely tájszólás szerént: reggelizés. V. ö. EBÉD.
EBÉDETLEN, (e-v-éd-etlen) mo. tt ebédeOen-t,
tb. —ék. Ebéd nélkül való, aki nem ebédelt Mint
ih. ám. ebéd nélkül, ebédetlenül.
EBÉDFIA, (ebéd-fia) ősz. fn. tt. ebédfiát, többesben nem használtatik, így nevezik Göcsejben a
délelőtti, mintegy tizenegy óra tájban való evést;
mert a göcseji ember ötször eszik napjában, ú. m.
reggel; tizenegy óra tájban, s ez az ebédfia; délben;
délutáni négy óra körül; és estve.
EBÉDHORDÓ, (1), (ebéd-hordó) ősz. fn. Aki
az ebédre főzött ételeket az evők után viszi, péld. ki
az aratók-, szántók-, kaszásoknak enni hord.
EBÉDHORDÓ, (2), (1. fónebb) ősz. mn. Miben
v. min ebédet visznek, hordanak. Ebédhordó kosár,
taliga, szekér, szamár.
EBÉDRE, (e-v-éd-ke) fn. tt. ebédkét, tb. ebédkék. Rövid, kevés ételből álló, hirtelen készített takarékos ebéd.
EBÉDKOR, (ebéd-kor) időbatárzó. Azon időben,
idő alatt, midőn ebédet esznek. Ebédkor látogatni valakit.
EBÉDKÖLTSÉG, (ebéd-költség) ősz. fn. Amibe az ebéd kerül, ebédre fordított kiadás. Mát, helyett
megfitetni át ebédkoUtéget.
EBÉDLÁTÓ, (ebéd-látó) ősz. mn. Így nevezik
több vidéken a határnak valamely magasabb részét,
dombját, honnan a faluból jövő ebédhordókat meg
lehet látni. Ebédlátó hegy (Fehér megyében, Czecze
mellett).
EBÉDLÉS, (e-v-éd-el-és) 1. EBÉDÉLÉS.
EBÉDLESŐ, (ebéd-lesö) ősz. fn. Tányérnyaló,
ki hivatlanul másnak ebédlő asztalához tolakodik.
EBÉDLŐ, (1), (e-v-éd-el-ő) fn. tt ebédlS-t. Különös terem, vagy szoba, a vendéglőkben, vagy magánházaknál , melyben ebédelni (vacsoráim is) szoktak ; étterem.
EBÉDLŐ, (2), (1. fónebb) mn. Ebédet evő. Ebéd16 vendégek, vrak, oielédek.
EBÉDÖTT, (e-v-éd-ött) időhatárzó. Eléfordul
Margit életében, s ám. ebédkor, ebéd alatt.
EBÉDRÉSZ, (ebéd-rész) ősz. fn. Így nevezik
az aratók, nyomtatók, és cséplők azon rész-gabonát,
melyet ebéd, vagyis élelmezés fejében kapnak az illető gazdától, mely rendesen minden huszonöt mérőtől egy mérő szokott lenni. Máskép, különösen Dunán
túl: kenyérrét*. Ettől meg kell különböztetni a nyomtató , etéplS vagy arató réttt, melynek ismét saját
kulcsa vagyon. Kimérni, kUlVn garmadába töltögetni
át ebédrénl.

EBÉDTEREM—ECSELŐ
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EBÉDTEREM, (ebéd-terem) 1. ÉTTEREM.
EBÉDVÉKA, (ebéd-véka) ősz. fa. 1. EBÉDRÉSZ.

EBÉG, (heb-ég) önh. m. ebég-tem, —tű, —étt.
Hebeg, rebeg, akadozva beszél. Székely szó.
EBERHÁRD, férfi kn. tt Eberhárd-ot. Eberbardns.
EBÉLL, EBÉLLÉS, EBÉLLÖ régiesek és tájdivatosak, ebédl v. ebédel, ebédlét, ebédlő helyett. L.
ezeket
EBERGÉNY, falu Szála megyében; helyr. Ebergény-be, —ben, —bSl.
EBERGÖCZ, falu Sopron megyében; helyr.
Ebergöct-ön, —r«, —rSl.
EBESFALVA, város Erdélyben Küküllő megyében ; helyr. Ebetfalvá-n, —ró, —ról.
EBICZKEL, 1. EVICZKEL.
ECS, elavult gyök, melyből ectel, ecselo, eetet,
eceetél stb. származtak. Tisza vidékén még divatozik,
ectelo értelemben. Mint hegyes, szurós szálakból álló
eszköz rokon ih szóval. Innen Göcsejben ekectel ám.
ectetel. Alsó Vágmelléken • Sót, Setéi, Setéi. Lugossy
József szerént a gyök öt* volna, Szabó Dávidnál
Snik = összehuzódik.
—ECS, zárt hangon ECS, kies. névképző, pl.
köv-ecs, big-ect, tzeg-eet; -ke másik kicsinyítővel öszvetéve -eetke: meny-ectke, kez-ectke, tték-ectke, bel-eetke; mellékneveknél is : nép-ectke; s számneveknél :
kett-ectke, négy-eotke.
Eléfordul a török nyelvben is főneveknél dtik,
étik s mellékneveknél rendszerént dte, ete alakban,
pl. ana-drtk anyácska, el-dtik kezecske, még a* ét (ám.
kevés) toldással is el-dtike*, kezecske, at-cfigaz lovacska, ügy hogy Meninszky és Kollár szerént a k és
g csak alig hallatszik, mintha volna el-dt-et, aí-ct-ax.
Melléknevek ak-cte fehérecske, vdztuz-cte, olcsócska,
gllxel-dte szépecske;de elójön hosszabb alakban is: alcsa-dtak (a tors alt) alacsonka, kUcsit-dtek, kicsinké,
az-d&ik v. az-a-dfik kevesecske. Érdekes : at-ctok
(szószerént: kevés-sok) valamicske; semmi. V. ö.
—ÁCS, és —KA, KE kicsinyítőket
ECSED, mváros Szathmár, és faluk Heves éa
Nógrád megyékben ; helyr. Ected-én, —re, —rőZ.
ECSEG, falu Nógrád megyében, puszta Hevesben ; helyr. Ecteg-e'n, —re, —rW.
ECSEL, (ecs-el)áth. m. ectel-t. 1) Gerebenez, azaz
kendert, lent, gyapjút gerebenen tisztít, hiböl. S)
Különösen, kefeforma eszközzel hajat fésül, simít.
Minden reggel megeetelni a gyermekeket. 3) Nővel
közösfii.
ECSELÉS, (ecs-el-és) fn. tt ecteUt-t, tb. —ele.
Gerebenezés, hihölés, kefélés.
ECSELETLEN, (ecs-el-et-len) mn. tt ecteletlen-t, tb. —ék. Aki vagy mi nincs megecselve. V. ö.
EBÉDSZOBA, (ebéd-szoba) ősz. fn. 1. EBÉDLŐ,
ECSEL. Eeieletten, boglyát hajú gyermek. Eeteletlen
ÉTTEREM.
EBÉDTÁRS, (ebéd-társ) ősz. fn. Ki együtt szo- kender, gyapjú. Mint ih. ám. ecseletlenfil.
ECSELŐ, (1), (ecs-el-ő) fn. tt tetelo-t. 1) Saját
kott velünk enni, ebédelni; asztali tán. Vendéglői
alakú kefe, melylyel a hajat simítják. 2) Hosszúkás,
ebédtártak.
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ét kevéssé görbe vaseszköz, melylyel a nyúzott bőr
belsejét simára Takarják.
ECSELÖ, (2), (L föntebb) mn. tt ectelS-t. Aki
ecsel. Ectelö leányok.
ECSELTET, (ecs-el-tet) áth. és mivelt. ecteltet-tem, —tél, —étt. Ecscsel vagy eceelővel valamit
meggerebeneztet ; valakinek haját megsímíttatja.
Mtyeetelteté mind ftjét, mind tzakállát. (Heltai).
ECSELTETÉS, (ecs-el-tet-és) fn. tt. ecseltetés-t,
tb. —ék. Gerebeneztetés ; fésültetés.
EC8ÉNY, HÁRMAS— , falu Somogy megyében jhelyr. Ecsény-be, —ben, —böl.
ECSER, falu Pest, és puszta Csongrád megyében ; helyr. Ecter-én, —re, —rSl.
ECSER, major Bonod megyében, és clőhcgy
Szálában.
ECSET, (t), (ees-et) fn. tt. ectet-ét. 1) Haj-,
siör-, vagy sertckötecs, mely nyélhez van szorítva, s
képírók, festők, színezök által stb. festékek, színek
fúlkenésére használtatik. Festő ecset, meszelő ecset,
Hríft tetet,. 2) Átv. ért jelent képírói tehetséget,
ügyességet Finom ecsettel festett kép. 3) Hajkefe,
ecteld kefe.
Néhutt Setét, tehát a gyökben zárt é volna, (1.
ECS gyök). Egyébiránt rokonnak látszik a latin
itta, szláv tttet.
ECSET, (2), KIS—, falu Nógrád megyében;
helyr. Ecset-én, —re, —rSl.
ECSETEL, (ecs-et-él) áth. m. ectetél-t. 1) Ecsettel fest, színez, mázol, fehérít. 2) Ekecsel, pepecsel.
V. ö. ECSET.
ECSETELŐ, (ecs-et-él-ö) fn. tt ecsetélö-t. Takácsok által használt csiríznemü ragasztó.
ECSETMOH, (ecset-moh) ősz. fn. Tengeri moh
faj», melynek hegyei sörteforma ágnak, s ecsetet
képeznek (Corallina penicillus).
ECSETNEDV, (ecset-nedv) ősz. fn. Hígított
festék, máz, melyet ecsettel kennek föl.
ECSETNYALAT, (ecset-nyálat) ősz. fn. lásd :
ECSETNEDV.
ECSETNYÉL, (ecset-nyél) ősz. fn. 1. ECSETSZAR.
ECSETPÁZS1T, (ecset-pázsit) ősz. fn. Mezőkön
e» szántóföldeken vadon tenyésző növény, a háromhímesek seregéből és kétanyások rendéből, melynek
kelybe két hosszúkás, hegyes és öszvenyomott tokocskibólálJ. (Alopecnrus).
ECSETSZÁR, (ecset-szár) ősz. fn. Nyélféle fogó
fiból, csontból vagy fémből, mely az ecset szálait
•Ázvetarrja.
ECSETVÁLU, (ecset-válu) ősz. fn. Lemezből
k^iített válncska, olajjal töltve, melyben a festő
ecsetet tisztítás végett öblögetik.
ECSL, paszta Veszprém megyében; helyr. Ecti*x, -ben, —MX.
ECSKA, fala Torontál megyében; helyr. Ecs'<*-*, —ró, —ról. Ejtik hosszú í'-vel is Écska.
—ECSKE, L —ECS.

ECSKEND, puszta, Pest megyében; helyr.
Ecskend-én, —re, —rSl.
—ECZ, névképző ketrec* = kert-ecz, azaz kerít-ecz szóban; módosulattal —icz, —öcz is, mint
kendel-icz, (kendericz, canabina, linaria avis), gSmb-'óct;
mély hangon —acz. L. ezt és —CZ képzőt.
ECZCZIG, régiesen ám. edzig vagy eddig. L.
EDDIG.
ECZEJDE , ám. adeza-ide. A hangrendben az
első szó módosult az utóbbihoz, mint több másokban,
pl. böstörü = boratörS, nélkül = nálkül.
ECZET, fn. tt. eczet-ét. Szeszes növénysavany,
mely némely nedvek által képződik. Borectet. Erős,
mint a boreczet. Jó borból jó ecset lesz. (Km.) Gytimolcsecset, alma-, levendula-, málna-, rózsa-, tSr-,
savóeczet. Oláh eczet. Eczetet csinálni. Ecsettel mosni
valamit. Eczetbe mártani. Tokorcsra ment eczetet Srleni. (Cbúfolódó. Km.) Kezeire maradt, a vén leányról
mondják. Eczetes korsó megtalálta dugóját. Km.
Egyezik vele a latin acelum, acidum, szláv oczet,
német Estig. Magyar nyelvből elemezve ám. eszet vagy
etet, azaz evő, etető, maró szer. Ezen alapfogalom rejlik a latin acidum, acetum szókban , (aceo igétől,
honnan acer szó iá : „cibi acrcs, mordentet." Pliniusnál), és a néinct Essiy (essen) szóban is. V. ö. ESZIK.
A görög Ö^iv, szanszkrit áfitsszóknak szintén ,scharf
értelmet is tulajdonítanak. A törökben adsf ám. keserű, keserűség; és ads vagy ad fik ám. ehet.
ECZETÁGY, (eczet-ágy) ősz. fn. 1) Általán
mindenféle szer, mely által a növénynedvek eczetes
forrásba mennek, s eczet készül. 2) Üledék az eczetes hordó s más edény fenekén, mely a legtisztább
eczetből is fejlődik idővel.
ECZETÁRUS, (eczet-árus) ősz. fn. Aki eczetet
árul, cczettel kereskedik.
ECZETES, (ecz-et-és) mn. tt. eezetés-t v. — ét,
tb. —ék. 1) Eczettel készített, fűszerezett Eczetet
bab, eczetes saláta, eczetes becsinált. 2) Eczettel tölt,
eczettartó. Eczetes hordó, eczetes üveg, eczetes korsó.
Eczetes korsó megtalálta dugóját. (Km.). 3) Ami
eczetté lenni kezd, eczetízü. Eczetet bor, eczetes ISre.
ECZETÉSÉDÉS, (ccz-ct-cs-éd-és) fn. tt eczetése'dés-t, tb. —ék. Eczetessé változás.
ECZETÉSÉDIK , (ecz-et-és-éd-ik) k. m. eczeíéséd-tem, —tél, —étt. Eczetes forrásba megy által,
eczetízt, savanyuságot kezd kapni. Megectetesedik a
bor, ha gondot nem viselnek reá.
ECZETÉSÍT, ECZETÉSIT, (ecz-et-és-ít) áth.
m. eczelés(t-e'tt. htn. —eni v. —ni. Eczetes Ízűvé változtat ; eczetes forrásba hoz.
ECZETÉSÍTÉS, (ecz-et-és-ít-és) fn. tt eczelétités-t, tb. —ék. Eczetessé változtatás.
ECZETÉSÜL, ECZETÉSÜL, (ecz-et-és-űl) önh.
m. eczete'siíl-t. Eczetes forrásba megy által; eczetesedik.
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ECZETEVICZK—ED

ECZETEVICZK, (eczet-eviczk) ősz. fn. Eczetben fejlődő és élő ewczk. V. ő. EVICZK.
ECZETÉZ, (ecz-et-éz) áth. m. ecteléz-tem, —tél,
—étt. Eczettel leönt, fűszerez, készít, bocsinál. Salátát, ételt eeteíetni.
ECZETÉZÉ8, (ecz-et-éz-és) fn. tt ectetétét-t,
tb. —ék. Eczettel készítés.
ECZETFA, (eczet-fa) ősz. fn. 1. ECZETSZÖMÖKCZE.
ECZETFÖZÉS, (eczet-főzés) ősz. fn. 1) Vegyészeti működés, mely által eczet készíttetik. 2) Gyár
vagy intézet, melyben nagyobb mennyiségű eczetet
készítenek.
ECZETFÖZÖ, (1), (eczet-föző) ősz. fn. Gyáros,
ki eczetet készít
ECZETFÖZÖ, (2), (1. föntebb) mn. tt. Miben,
vagy mivel eczetet főznek. EczetfSfS kazánok.
ECZETGÖZ, (eczet-gőz) ősz. fn. A felforralt,
vagy tüzes vasra, lemezre, téglára csepegetett eczetnek párája, gőze. V. ö. GŐZ.

ED—EDÉNY

16

vill-ed, mellelt-ed; 2) birtokneveknél : ket-ed, kenyered; 3) tárgymutató igeragozásban : vert-ed, verj-ed.
L. —AD, (4 és 5).
—ED, (5), melléknévképző rOvid-ed, könny-ed
szókban, mely az alapfogalmat némileg mérsékli.
Eléjön a Bécsi codexben : kicrin-ed. L. —D, (1)
névképző.
EDD, 1. ESZIK.
EDDE, 1. EBDE.
EDDEGÉL, 1. ÉDDEGÉL.
EDDIG, (ain. ez-ig) toldva : EDDIGLEN, ih.
Közelítő értelemben kimutatja á határt, térben és
időben. Eddig ttabad, nem idébb. Eddig tűrtem, de
ezután nem fogok. Régiesen sőt tájszólásban ina is :
edzig (=: ed-ezig = ideezig), valamint addig = adzig. Döbrentei szerént Vasban, Somogyban ma is hallani : adzeg, adtik. Erdősy bibliájában a kiejtés szerént ecetiglen — edziglen (mint eczejde = adsza ide).
Elemzését illetőleg bővebben 1. ADDIG.
EDDIGELÉ, (eddig-elé) ősz. ih. Egész ezen ideig, jelen ideig. Eddigelé temmi hírét nem hallottuk.
ECZETKISÉRLÖ, (eczet-kisérlő) ősz. fn. VeEDDIGI, (ez-ig-i) mn. tt eddigi-t, tb. —ék.
gyészeti eszköz, mely által az eczet valódiságát és
Ezen
ideig, mostanig, jelenig való, vagy volt Eddigi
erejének fokát megvizsgálják.
éveim vígan folytak. Eddigi viteleteddel megelégttem.
ECZETMÉZ, (eczct-méz) ősz. fii. GyógyszertáEDE, férfi kn. tt Edét, tb. Edék. Eduardus. A
rakban mézzel főzött boreczet.
német Eduárd vagy Edward szóból kölcsönöztetett,
ECZETNEMÜ, (eczet-nemű) ősz. mn. OTyanféle melyet a nyelvészek edler vagy tréner Witohter szóból
savanyúság!!, erjedésű, ízű, mint az eczet
származtatnak.
EDE, EDE S TOVA ; régiesen, ide, ide » tova
ECZETSAV, (eczet-sav) ősz. fn. Vegyészeiben,
azon sav, mely az eczetnek sajátja. (Acidum ace- helyett.
ticum).
—EDÉK , (ed-ek) öszvetett melléknévképző
ECZETSAV ÁS, (eczet-savas) ősz. mn. Eczet- mer-edek szóban, rokon elég, atag képvővel. L.
—ATAG.
savval vegyített, föleresztett Eczettavat szerek.
—EDÉK, (ed-ék) öszvetett főnév-képző, s vanECZETSZILKE, (eczet-szilke) ősz. fn. Eczetet
nak általa képzett sok oly származékszók, melyek
tartani való kis findzsa, csésze.
magával az ed képzővel nincsenek használatban, mint
ECZETSZÖMÖRCZE, (eczet-szömőrcze) ősz. fn.
tor-ed-ék, mtn-ed-ék, etepp-td-ék, ei-ed-ék, a mély
Növényfaj a szömörczék neméből; levelei szárnyasak,
hangnak között: foly-ad-ék, moi-ad-ék, fdr-ad-ék,
levélkéi körkörösek, virágai és gyümölcsei veres töatj-ad-ék stb. mindazáltal kétséget nem szenved, hogy
mött bugában. Máskép eczetfa. (Rhus coriaria).
az ed ad tag valamennyiben elavult igeképző, s AZ ék
ECZETSZÖRP, (eczet-szörp) ősz. fn. Eczetből ennek részesülőjéből fejlődött ki. L. — ADÉK és
vagy cczettel készített szörp. V. ö. SZÖEP.
K betű.
ECZETVÍZ, (eczet-víz) ősz. fn. Eczettel vegyí—EDEL, öszvetett főnévképző, mély hangon
tett, savanyított víz. (Ozyeratum).
—adal, 1. ezt
ECZREF1CZKE, (eczke-ficzke) ősz. mn. tt. «cz—EDELÉM, mély hangon *—adalom, 1. ezt
keficzkét, tb. ectkefietkék. Nyalka, hegyes, kaczéros (leEDELÉNY, mváros Borsod megyében; helyr.
gény v. leány). Székely szó.
Edelény-be, —ben, —bSl.
EDELES, puszta Békés megyében; helyr. EdeECZTÉS, ECZTÉZ, 1. ECZETÉS, ECZETÉZ.
let-en, —re, —rSL
ED, elvont gyöke edény szónak. 1. EDÉNY.
EDÉNY, (ed-ény ám. bödöny) fn. tt edény-í,
—ED, (1), helynévképző, mint ezekben: Ölved, Steg-ed, Eb-ed, Für-ed. Elemzését illetőleg 1. tb. —ék. 1) Mindennapi házi használatra való készü—AD, (1).
let, melyben valamit tartunk, mibe valamit belete—ED, (2), osztó számneveket képez mint négy- szünk, legyen az érczből, csontból, fából, cserépből
ed, ti*-ed;l. —AD, (2).
stb. Arany edények. Nem kell át aranyedényt pad alá
—ED, (3), igeképző, mint eng-ed, mer-ed, terj- vetni. (Km). Czinedény, eterépedény, ectUtedény, éjjeli
edény, fejő edény, faedény, konyhaedény, kőedény, máed, ü-td; 1. -AD, (3).
—ED, (4), egyes második személy ragja 1) név- zos edény, olajat, eezelet rdéng, porcxelldn edény, üvegviszonyítóknál mint nek-ed^vel-ed, töl-ed, elött-ed, ki- edény, vatedény stb. így neveztetnek általán a kádá-
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rok AlUl készített hordók, sajtárok , kannák stb. 2)
Az állatok, és növények testében azon csők, melyekben a nedvek szivárognak. Véredények, téjedények,
cáedények. Bordaközi edények, (vasa intercostalia);
hágctós edények (vasa scalaria); Ingözölgö edények,
(vasa exhalantia); nyirkot edények, (vasa lympbatica) ;
láliláló edények, (vasa nntritiva) stb. Átv. ért. a Szűz
Mária litániájában : lelki edény, tiszteletet edény, ájtatoitágnak jelei edénye.
Némelyek a szűkebb értelmű, evéshez használt
vagyis ételtartó szerekkel hozzák hasonlatba, s eszik
igétől származtatják , mintegy et-ény.
EDÉNYÁRU, (edény-áru) ősz. fn. Általán, vámárra kitett mindenféle edény, különösen : agyagból,
rorczellánból, köböl, üvegből készített edények.
EDÉNYÁRUS, (edény-árus) ősz. fn. Edényekkel
kereskedő, edényeket áruló.
EDÉNYCSINÁLÓ, (edény-csin&ló) ősz. fn. 1)
.Mindenféle mesterember, ki széles értelemben vett
edényeket készít 2) Különösen fazekas, gerencsér,
porczellángyáros.
EDÉNYFOLTOZÓ, (edény-foltozó) ősz. fő- és
mn. Ki repedt edényeket dróttal, vagy lemezzel megerősít, kijavít. Ilyenek az úgynevezett drótosok.
EDÉNYFÜL, (edény-fül) ősz. fn. Fülalakú, külóuősen lyukas fogó az edényen, melynél fogva azt
kényelmesebben lehessen ide-oda mozdítani. Eltörni
<£ (dényfület.

I edzeni. Átv. ért. valamit erősít, mindenféle viszontagságok tűrésére szoktat. A testet hideg , meleg, éh , f s
szomj ellen edzeni. A lelket szenvedések ellen megedzeni.
Elemezve : ed-éz, v. et-e'z, v. et-et , azaz marat.
Rokon vele : aczél, aczogat, továbbá a német át zen,
essen.
EDZÉS, (ed-éz-és) fn. tt. edzés-t, tb. —ék. 1)
A vasnak megkeményítése, aczélozása, n&dolása. 2)
Átv. ért. viszontagságok ellen, s azok eltűrésére szoktatás. Testedzés, lélekedzés, szívedzés.
EDZETT, (ed-éz-étt) mn. tt. edzétt-et. 1) Megkeményített , aczélozott, nádolt. Edzett vas. 2) Átv.
ért. viszontagságokat eró's testtel és lélekkel tűrő.
Edzett test, edzett lélek, edzett kebel. Csatára edzett
vitet.
—EDZIK, (ed-ez-ik) ősz. igeképzö, mély hangon —adzik. L. ezt.
EDZŐ, (ed-éz-ő) mn. tt. edzö-t. 1) Keményítő,
aczélozó , nádaló. Edző kováctmunka , edzS tűz, edzS
kalapács. 2) Átv. ért. viszontagságok tűrésére szoktató, erősítő. EdzS vasas víz. Lelket edző viszontagságok.
EDZÖDÉS, (ed-éz-őd-és) fn. tt. edzSdés-t, tb.
—ék. Aczélosodás, keményedés; neki törődés, türelemhez szokás.
EDZŐDIK, (ed-éz-öd-ik) belsz. m. edzod-tem,
— tél, —ott. 1) Aczélosodik, keményedik (a vas). 2)
Neki törődik, neki keményül, türelemhez szokik.
Szenvedések, viszontagságok által edződik mind a tett,
mind a lélek.
EDZÖVÍZ, (edző-víz) ősz. fn. 1) Víz, melybe a
megtüzesített vasat, aczélozás végett, belemártják. 2)
Átv. ért. vasfürdö, mely tagokat edz, erősít.
EEND, 1. ÉEND.
EFFÉLE, jobban ez-fdé; 1. EZ és FELÉ.
EFFÉLE, (ez-féle) ősz. mn. tt. effélét, tb. effélék.
Ezen nemhez tartozó , ilyen forma, ilyen tulajdonságokkal bíró. V. ö. FÉLE. Párhuzamos távolító társa :
afféle.
EF-LYUK, EF-RÉS , ősz. fn. Kis / betű alakjára metszett nyílás a hegedüféle hangszerek felső
lapján.
E6, (1), ragozott állapotban az ég mint ékvcsztö
főnév módosulata pl. eg-et, eg-ek, eg-en v. ég-en. L. ÉG.
ÉG, (2), elvont gyöke 1) egér szónak <5s származékainak, rokon Ug vagy ug gyökökkel (Üget vagy
ugor szókban) ; 2) egész szónak és származékainak s
ez értelemben rokon égy vagy meg szókkal. ,Meg' is
tájdivatosan pl. a göcseji nyelvjárásban : ég.
—ÉG, (1), névképző, pl. mel-eg, hid-eg, ríd-eg,
ör-eg, délcz-eg, id-eg, ür-eg szókban. Eredetét illetőleg 1. —ÁG, névk.
—ÉG, (2), éles é-vel, régies ig rag helyett. Addeg, eddeg, kedeg. „Hegedülést, sípolást, dobolást, tánczot három etztendeeg megtiltottak." Érdy-codex. A
régi magyar Passióban öszvevonva : esztendég.
—ÉG, (3), zárt e-vel ég 1. az É betű folytában.
EGÉLY, (eg-ély) fn. tt. egély-t. A reliyio szónak
kifejezésére legújabban alkotott szó az ég (coeluin)

EDÉNYKE, (ed-ény-ke) fn. tt. edénykét. A maga
nemében kisded edény , pl. kis tál, kis bögre, kis
kanna,
EDÉNYSZÁJ, (edény-száj) ősz. fn. Nyilas az
idényen, melyen azt megtöltik, vagy tartalmát kiürí*ik. Tágat, sxük, csúcsos, kerekded edény száj.
EDÉNYTAN, EDÉNYTANÍTMÁNY, (edénytű v. tanitmány) ősz. fn. A boncztannak azon része,
mely az állati, különösen emberi test edényeit tárgyalja. V. ö. EDÉNY.
EDÉNYTARTÓ, (edény-tartó) ősz. fn. Szekr.'oy, vagy más készület, hol az edényeket tartani,
•irakni szokták , különösen a' konyhaedények helye,
xüyen a polcz, tálat stb.
EDÉNYVÁSÁR, (edény-vásár) ősz. fű. Vásár,
ailyben edényeket árulnak éa vesznek.
EDEBICS, BALATON—, PUSZTA—, falvak
*:ala megyében; helyr. Ederict-én, —re, —röl.
"EDMUND, férfi kn. tt. Edmund-ot. Edmundua.
Magyarosabb hangzással : Ödön.
EDUÁRD, férfi kn. tt. Eduard-ot. Eduardus.
Rendítve : Ede.
EDVE, fala Sopron megyében; helyr. Edvé-n,
—re, —rSl. Melléknév : edvi.
EDZ, (ed-éz) áth. m. edz-tem v. —ettem, —tél,
». — e'ttél, —íU,bto. tárni v. edzeni. Tulajdonkép
-•-'D'iatik a vasról, midőn megkeményítik, megaczé••'zzák, megnádoljak. Habosra edzeni a vasat, keményre
AKAD.

BAOT SSOTia. U. KÖT.
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EGÉRBÜZ, (egér-bűz) ősz. fn. 1. EGÉBSZAG.
EGÉRCSE, (eg-ér-cse) fn. tt. egéreté-t, 1.
EGÉRRE.
EGÉRCSÉCSFÜ, (egér-csécs-fÜ) Ősz. fa. Növényfaj a szaka-nemfiek közöl. Máskép : bárányeteetfí
v. ttakafü v. bortot itaka.
EGERCSEL v. EGEBCSÉL v. EGÉRCSÉL,
(eg-ér-cse-el, vagy öazvetétel által: egér-cseál) önh. m.
egeretél-t. A marháról mondatik, midőn zöld ágak
után kapdos, zöld ágakat, leveleket csipkéd, (mint az
egér szokott csipkedni). Továbbá lassan-lassan elébb
megyén, vagy ide-oda szaladoz stb. mint.az egér,
vagy mint az egerésző róka. (Ferenczi János a Tájszótárban).
EGERECSKE, (eg-er-ecs-ke) fn. tt egereetké-t.
60C"ft)
' l*€j •• ifott
A
maga
nemében piczi, vagy fiaegér; egerke.
EGEG, EGEGH, paszta Hont megyében; helyr.
EGERES,
(1), (eg-er-es) mn. tt. egeret-t, v. —ét,
Egeg-én, —re, —r&.
tb.
—ék.
1)
Egér
nevű állatokkal bővelkedő. Egeréé
EGEH T. EGEK erdélyi falu 1. EGE.
EGEB, (1), mváros Heves megyében; helyr. hát. 2) Egér nevű nyavalyába esett Egerei ló.
EGERES, (2), erdélyi falu Kolos megyében;
Eger-be, —ben, —böl. Melléknéri képzővel : egri.
helyr.
Egerei-én, —re, —rőí.
Egri név, egri vitet, egri bor, egri autonyok híresek.
EGERESÉDIK, (eg-er-es-éd-ik) Lóról mondEGEB, (2), faluk Nyitra és Szála megyékben;
ják, midőn egér nevű nyavalyába esik.
helyr. mint föntebb.
EGERÉSZ, (1), (eg-er-ész) fn. tt egerétt-t, tb.
EGEB, (3), patak Heres és Borsod megyékben.
—ele. Egereket kereső, fogdosó.
EGER, (4), EGERFA, 1. EGEB, ÉGEBFA (boszssn É alatt).
EGERÉSZ, (2), (eg-er-ész) őnh. m. egerét*-t«m,
EGEB, (eg-ér) fh. tt egeret. 1) Sok fajra elága- —tél, —itt. 1) Egereket keres, fogdos. Egerénnek a
zott apró, fürge, sebes futása emlős állat neme, mely- mactkák, ét némely kutyák. 2) Átv. ért valamire alatnek elül két hegyes metsző foga, és igen rövid záp- tomban leselkedik, titkon kacsingat, baján tekinget,
fogai, gömbölyű, csupasz, s félig átlátszó fülei, s arány- tiltott helyekre kapdos. Mát ertténye kOrül egerén.
lag nagy, vékony, szőretlen farka, ismertető jelei. (Falndi N. E). Leányok után vagy leányoknál egeres*.
Erdei, fejér, gyökerén, hári, meséi, váron, patEGERÉSZÉS, (eg-er-ész-és) fn. tt egeréttét-f,
kány-, golyvát, nárnyat, apró, hortyogó stb. egér. tb. —ék. Egérfogdosás. Alattomos kacsingatás; sceEgeret fogni. Ninct itthon a maetka, tánctolnak át ege- mérmetlen kapdosás.
rek. (Km). Stegény, mint a templomba ttorult egér
EGERÉSZGET, (eg-er-ósz-get) önh. és áth. m.
vagy a templom egere. (Km). 2) Átv. ért 16 egere,
egeréttget-tem, —tél, —étt. Folytonosan, s mintegy
azaz, megzabálásból támadott gttmő, hasonló kemény
daganat az egérhez, melyet nyomkodással vagy a ló- kedvvel fogdossa az egereket
EGERÉSZGETÉS, (eg-er-ész-get-és) fn. tt egenak futtatásával oszlatnak el, s ekkor art mondják :
réngetét-t,
tb. —ék. Egérfogdosás.
megmondult, v. megindult a lé egere.
EGERÉSZKÁNYA, (egerész-kánya) ősz. fn.
Vastaghangon rokona agár, s átvetve hasonló
hozzá ürge. Mind e három állat gyors, fürge mozgé- Kányafaj, mely egereket fogdos, s azokkal táplálkony tulajdonságú. V. ö. AGÁR. Finnül kíirí = egér, kozik.
és hytirin (v. pyörin v. vyörin) sürgők, forgók, virul,
EGERÉSZMACSKA, (egerész-macska) önz. fn.
virküt, vVyrOt fürge, virgoncz, virkenen, fürgővé le- j Macska, mely egereket fürkész és fogdos.
nek. Kassai mind az egér mind az agár szót rágó-ból i
EGERÉSZÖ, (eg-er-ész-ő) mn. tt egeréttö-t. 1)
származtatja.
| Egereket kereső, fogdosó. Egeréttö kánya. 2) Á.tv.
EGEBÁG, fáin Baranya megyében; helyr. Eger- ért tiltott helyeken szemtelenül fogdozó, tapogatódzó,
ág-on, —rá, —roL
alattomban kacsingató. EgeréttS ketek, éternek.
EGERALJA, fáin Veszprém megyében; helyr.
EGÉRÉTETÖ, (egér-etető) ősz. fh. 1. EGÉRKÖ,
Egeraljá-n, —ró, —rét.
i v. MIRENY.
EGÉRÁRPA, (egér-árpa) ősz. fn. Ugarokon ter- !
EGÉRFAKÓ, (egér-fakó) ősz. fn. és mn. Lóról
mő vadárpafaj. (Hordenm marinam).
j mondják leginkább, melynek olyan színű szőre v&n,
EGERBÉGY, EGEBBÖGY, mváros Erdélyben mint a mezei egérnek.
EGÉRFARK, (egér-fark) ősz. fn. 1) Az egér
Torda megyében; és falok Belső-Szolnok, Kolos me- !
gyékben s Medgyes székben, helyr. Egerbe~gy-én, —re, nevű emlős állatnak aránylag hossza és meztelen
i farka. 2) 1. CZICZFARKKÓRÓ.

gyökből, mintegy égi boldogságra vezeti! elméleti és
gyakorlati erkölcstan.
EGÉLYÉS, (eg-ély-és) mn. tt. egílyet-t, v. —ét,
tb. —ék. Aki az egély szent tanait gyakorlatilag űzi,
hitralliei buzgalma. Egélyet jámbor ember.
EGÉLYÉSSÉG, (eg-ély-és-ség) fh. tt egélyettég-ét. Hitvallási bnzgóság, istenesség.
EGENFÖLDE, paszta Szála megyében, helyr.
EgonföW-n, —r«, — r«.
EGBÉL, mráros Nyitra megyében; helyr. Égbél-én, —re, — r«L
EGE, erdélyi fala Udvarhely székben, pnscta
Békés megyében; helyr. Egé-n, —re, —r8l.
EGECSE, puszta Pest megyében; helyr. Ege-
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EGÉRPOR, (egér-por) ősz. fn. Egerek kiirtáEGÉRFÉSZEK , (egér-fészek) ősz. fa. Fészek,
sára csinált por, mely vagy öszvetörött egérkőből,
melyben át egér kölykesik.
EGÉRFI, (egér-fi) ősz. fa. Az egérnek kölyke, vagy egérkővel vegyített más anyagból áll.
kisegér.
EGÉRRÁGÁS, (egér-rágás) ősz. fn. Hésag, rés,
EGÉRFOGÓ, (egér-fogó) ősz. fn. 1) Csalétekkel lyuk, melyet az egerek csinálnak valamely testen,
ellátott sajátságos készület , caaptató , vagy kaliczka pl. ruhán, szalonnán, húson stb.
formán, mely a torkoskodó egeret vagy lezúzza, vagy
EGÉRRÁGTA, (egér-rágta) ősz. mn. Mit egér
* kaliczkiba rántja. 2) Ősz. mn. Aki egeret fog, vagy vagy egerek kirágtak. Egérrágta ttita, ctúmattár.
mivel egeret fognak. Egérfogó kelepete, csaptaié, t&r. Tréfás nyelven mondatik holmi elrongyollott, szakaEGÉRFÜL, (egér-fül) ősz. fn. 1) Az egér nevű dozott ruhanemiiekről. Egérrágta köpönyeg, kaillatnak föle. 2) Többféle füvek neve. (Alsine mé- laptgél.
dia ; hieraeiom pilosella ; gnaphalium dioicnm).
EGÉRSZAG, (egér-szag) ősz. fn. Sajátságos,
EGERHÁT, falu Közép-Szolnok megyében; visszataszító bűz, melyet az egerek tanyája, fésxke
körül érezni, különösen az egérhugynak bűze.
helyr. Egerhát-on, —rá, —ról.
EGÉRSZAGÚ, (egér-szagú) ősz. mn. Minek
EGÉRFŰLFÜ, vagy EGÉRFÜLHÖLGYMÁL,
(egér-fül-ffi T. egér-fül-hölgy-mál), lásd : EGÉRFÜL- olyan bűze van, mint az egérnek; vagy, min az egér
bűze érzik. Egérstagú kamara.
HOLGYOMÁL.
EGÉRSZAR, (egér-szar) ősz. fn. Egér emészEGÉRFÜL-HOLGYOMÁL,(egér-fül-holgyomál)
öu. fa. Növényfaj a holgyomálok neméből. (Hiera- tete, ganaja.
EGERSZEG, EGERSZEGH, mváros Szála mecitun pilotella).
gyében ; falvak Baranya, Nyitra, Torna és Vas meEGERHÁZ, fala Közép-Szolnok megyében;
gyékben, s Erdélyben Maros székben. Helyr. Egerhelyr. Egerhát-on, — rá, — ról.
tteg-én, —re, —rtil.
EGERHEGY, igazabban: EGERBEGY, (Lénk
EGÉRSZÍN, (egér-szín) ősz. fn. Olyan szín, miIgnicx szókönyve után) , fala Közép-Szolnok melyen az egér szőrének szine.
gyében.
EGERSZINÜ, (egér-szinü) ősz. mn. Minek
EGERJES, 1. ÉGERJES (É alatt).
EGÉRKAVICS, (egér-kavics) ősz. fn. Bányaka- olyan szine van, mint az egérnek.
EGERSZÖG, EGERSZÖGH, 1. EGERSZEG.
vic*, mely a mirenynyel v. egérkővel (arsenicum)
Különösen így hívják Tornában.
egyesülve találtatik.
EGÉRKE, (eg-ér-ke) fn. tt. egérké-t. Apró kis
EGÉRSZÖRÜ, (egér-szőrű) ősz. mn. Minek
«gér; egerecske.
olyan színű szőre van , mint az egéré. Egérstörü paEGÉRKELEPCZE , (cgér-kelepcze) ősz. fn. 1. ripa, szamár.
EGÉRFOGÓ, fn.
EGÉRTÖVIS, (egér tövis) ősz. fn. Cserjés nöEGÉRKŐ, (egér-kő) ősz. fn. Ásványokkal ve- vény, melynek hím és nővirágai külön szárakon, és
gyült méreganyag , mely az olvasztó kemenczékben pedig jobbára a leveleken nyílnak. (Ruscus).
EGERVÁR, mváros Vas megyében; helyr.
eMlvan , szürke lisztalakban koromkánt a kéménybei ragad, s lugsó által megtisztítva jegeczes alakot Egervár-on v. —ott, —rá, —ról.
EGER VÖLGYE, falu Vas megyében; helyr.
ktp, és tiszta, fehér anyaggá vállozik. (Arsenicum).
tjtbb tndom&nyos neve : mireny, kissé előbb : Egervölgy é-n, —re, —röl.
EGÉSZ, (1), (eg-ész v. eg-Össz ám. egy-tftn)
EGÉRKŐOLAJ, (egér-kő-olaj) ősz. fn. Sósavval mn. tt. égettél. 1) Minek minden ízei, részei egyttttvagy megvannak, egy összeséget tesznek, mi csonvegyített egérkő.
EGÉRLYUK, (egér-lyuk) ősz. fn. Lyuk, mely- kítva, vagy valamely alkotó részétől megfosztva nincs.
*n egér lakik. Egér nem fér lyukába, s tököt köt Égett kenyér, égett alma, égéit tóját, melyek megszelve, eltörve nincsenek. Égisz a könyv, ha egy lapja
firkára. (Km).
sem hiánytik. 2) Mi részekre föl nem osztatott
EGÉRMASZLAG, (egér-maszlag) ősz. fn. EgérÉgést telek, melyet az örökösök el nem daraboltak.
méreg, egerétető, egérkő.
Egész konct hús, melyet falatokra nem metéltek. 3)
EGÉRNEM, (egér-nem) ősz. fn. Állattanban je- Jelent annyit, mint, egy részt sem véve ki. Égést válenti azon állatosztályt , melyhez a legtágasabb érte- rót elégett. Egéig országban pusztított a ragály. 4)
lemben vett egerek tartoznak.
Számtanilag, minek minden részei öszve vannak
EGÉRNEMÜ, (egér-nemű) ősz. mn. Az egerek adva, pl. 4 -j- 5 -|- 6 = 15. Itt a 15 az elébbi réneméhez tartozó. Egérnemü emlőt állatok.
szekhez képest egész; továbbá a mi nem tört szám,
EGERPATAK, falvak Erdélyben, a háromszéki pl. ebben : 32/s, a 3-mas szám egész, a 2/s tört 5)
«&ben ; helyr. Egerpatak-on, — rá, —ról.
Testileg ép, mely értelemben csak származékai :
EGÉRPINTY, (egér-pinty) ősz. fn. 1. CSÍZ. egésttég, egészséges használtatnak. 6) Átv. ért merő,
Fringilla spinos).
csupa vagy olyan, mint azon főnév, melynek jelzője-

EGÉSZ—EGÉSZSÉG

EGÉSZSÉGES—EGÉSZSÉGTELENÜL

ként szolgál. Egész csuda ez a gyerek^ oly okosan lettél.
Egész apja. Egész paraszt. Egész öfdög. Egész angyal.
• Elemezve eg-Sssz v. egy-Ossz, vagy meg-ötsz, azaz
együttlevő ossz, meglevő ossz. Elemezhető ekként iá:
egy-íz, azaz együtt levő iz, együtt"levő rész; rokon
vele hangban a hellén : 17(175.
EGÉSZ, (2), (1. föntebb) fh. tt egész-el. Valami Önálló' lény, melynek semmi része nem hiányzik.
Különösen a számtanban ám. Sszveg, több összeadott
részből álló mennyiség; továbbá a tört szám ellentéte. V. ö. EGÉSZ, mn.
EGÉSZÉDIK, ("eg-ész-éd-ik) k. m. egészed-lem,
—tél, —élt. Egészszé lesz; hiányait mintegy maga
magától kipótolja. A jövedelmekből latsanként kiégettednek az évi költségek. Egészedik a mű, mely teljesedéseket közelit.
EGÉSZGÁTNA, (egész-gátna) ősz. fa. A hadtudományban jelenti azon földalatti árkot, melyet
kivülről kezdve a várakba beásnak.

Ellentéte: betegség. Jó egészség;változó egészség. Egészségben lenni. Kelletlen ott a kincs, ahol egészség nincs.
(Km). Kinek elesége, szűkön bora, sSre, annak van
egészsége. (Km). Tisztaság félegészség. (Km). Egészségére válik, amit eszik. Kedves egészségére vagy egészségedre váljék, vagy rövidebben : egészségére vagy egészségedre. Viselje egészséggel. (Mesteremberek kívánsága
az új ruhához). V. ö. ÉPSÉG.
Ezen elemzés szerént némelyek hibásan írják
egésség-neí, mert égés törzs nem létezik.
EGÉSZSÉGES, (eg-ész-ség-és) mn. tt egészségés-t, v. —ét, tb. —ék. Kinek egészsége van; aki
nem beteg. V. ö. EGÉSZSÉG. Egészséges gyermek,
Öregember. Három dolog egészséges : eleget nem enni,
munkától nem futni, és nem bujálkodni. (Km). Egészséges, mint a hal; mint a pinty; mint a makk. (Km).
EGÉSZSÉGESEN, (eg-ész-ség-és-en) ih. Ép állapotban; nyavalya, betegség nélkül. Egészségesen
megtérni a hosszú utazásból. Egészségesen lefekttnni, s
betegen fölébredni.
EGÉSZSÉGÉSÉDK, (eg-ész-ség-és-éd-ik) k.
múlt: egészségéséd-tem, —tél, —élt. L EGÉSZSÉGESÜL. MÉGEGÉSZSÉGÉSÉDIK.
EGÉSZSÉGÉSÜL, (eg-ész-ség-és-ül) önh. m.
egészségesül-t. Egészséges állapotba megyén által, betegségéből kigyógyul, kiépül. Megegészségesül.
•EGÉSZSÉGGEL, (eg-ész-ség-vel) ih. Jó kivánást jelentő szó. Éljen egészséggel. Költse el egészséggel. Jó egészséggel l
EGÉSZSÉGI, (eg-ész-ség-i) mn. tt egészségi-1.
Egészséget illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Egészségi jelek.
EGÉSZSÉGSZABÁLY, (egészség-szabály) ősz.
fa. Szabály, mely élénkbe adja a módot, mikép kelljen úgy ebiünk, hogy testi lelki állapotunk ép maradjon, pl. Mindenben mértékletes lég:j, tisztán tartsd
és meg ne híUsd magadat.
EGÉSZSÉGTELEN, (cg-ész-ség-telen) mn. tt.
egészséglelen-t, tb. —ék. 1) Kinek egészsége nincsen ;
beteges, nyavalygó. V. ő. EGÉSZSÉG. Egészségtelen
gyermek, öregember. 2) Mi az egészségnek árt, mi betegséget okoz. Egészségtelen^ étel, ital, levegő, lakás,
időszak. 3) Határozói lag ám. egészségtelenül, betegesen.
EGÉSZSÉGTELENEDÜL, (eg-ész-ség-telen-édik) k. m. egészségtelened-tem, —tél, —étt. L. EGÉSZSÉGTELENÜL. ElegészségteUnedik.
EGÉSZSÉGTELENÍT, (eg-ész-ség-telen-ít) áth.
m. egészségtelenít-étt, htn. —ni v. —ént. Egészségtelenné tesz.
EGÉSZSÉGTELENKÉDIK, (eg-ész-ség-telenkéd-ik) k. m. egészségtelenkéd-tem, —tél, —étt. Betegeskedik, nyavalyában sínylődik.
EGÉSZSÉGTELENSÉG, (eg-ésa-ség-telen-ség)
fa. tt egészségtelenség-ét. Egészség nélküli állapot. V.
ö. EGÉSZSÉG.
EGÉSZSÉGTELENÜL , (eg-ész-ség-telen-ül)
önh. m. egészségtfleniU-t. Egészségtelen, beteges, nya-
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EGÉSZHÁZHELYES, (egész-ház-hclyes) lásd :
EGÉSZHELYES.

EGÉSZHELY, (egész-hely) ősz. fn. A volt úrbéri egyes telkek legnagyobbika, s e szerént azon
telkek felosztásának kulcsa, mely a föld minemüsége,
a vidéknek helyzete, s némely más különbségek szerént valamivel kisebb, vagy nagyobb szokott lenni.
Máskép : egésztelek. Felosztatik rendszerént félhelyekre, és fertályokra. Áll belső telekből, és külsőből.
Egészhelyet b'irni. Egészhelyet örökölni, szeretni.
EGÉSZHELYES, (egész-helyes) ősz. mn. Kinek
egészhelye van. Egészhelyes gazda, egétzhelges jobbágy.
Máskép : egésztelkes. Tréfás beszédben, kövér, terjedelmes testű ember. V. ö. EGÉSZHELY.
EGÉSZEN, (eg-ész-en) ih. 1) Minden részeivel
együtt A jószágot egészen általadni örököseinek. 2)
Épen, minden rongálás, kár nélkül. Az edények egészen maradtak a ross út dacsára. 3) Végképen, mindenestül. Egészen oda van. Egészen tönkre jutott. Egészen elégett.
EGÉSZÍT, EGÉSZTT, (eg-ész-ít) áth. m. egétztí-ftt, htn. —eni v. —ni. Ami hiányos, csonka, vagy
tökéletlen volt, azt teljessé, tökéletessé teszi. Kiegészít. A hiányos munkát, könyvet kiegészíteni.
EGÉSZÍTŐ, (eg-ész-it-ő) mn. tt egésztíő-t. Hiányt
pótoló, valamit egészszé tevő, alkotó. Egészítő rést.
A háznak egészítő" részei az alap, a falak, a padolatok
és a tető.
EGÉSZKÖRMÜ, (egész-körmü) ősz. mn. 1.
PATÁS.
EGÉSZLEN, (eg-ész-len) 1. EGÉSZEN.
EGÉSZLET, (eg-ész-let) fn. tt egészlet-tt. Egész
ősziét vagy öszveség. Egész mivolta valaminek. Ujabb
alkatú.
EGÉSZSÉG, (eg-ész-ség) fn. tt egészség-ét. Állapot, midőn valakinek teste és átvitt értelemben lel-v
ke is romlatlan természeti állapotban van, s minden
részei alkalmasak, és képesek illő működéseiket teliesíteni. Mondatik az állatokról és a növényekről.
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EGRESPATAK—EGY
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nlyís állapotba esik. Elegéstségteleniü. V. 6. EGÉSZEGRESPATAK, falu Közép-Szolnok megyében,
SÉG.
s puszta Erdélyben Felső-Fejér megyében; helyr. ÉgEGÉSZSÉGTELENÜL , (eg-ész-ség-telen-ül) respatak-on, —rá, —ról.
ÜL Egészség nélkül.
EGRESTÖ, erdélyi falu Küküllő megyében;
EGÉSZSÉGÜGY, (egészség-ügy) ősz. fa. Köz helyr. Egrestö-n, —te, —rSl.
egészséget illető dolog.
EGRI, (1), mn. és fn. tt egri-f, tb. —ék. Eger
EGÉSZTELEK, (egész-telek) ősz. fn. 1. EGÉSZ- bői való. V. ö. EGER mváros.
HELY.
EGRI, (2), falu Szathmár megyében, puszta
EGÉSZTELKES , (egész-telkes) ősz. mn. 1. Nyitrában; helyr. Egri-be, —ben, —böl.
EGÉSZHELYES.
EGRIPONTY, (egri-ponty) ősz. fn. A pontyok
EGÉSZTESTVÉR, (egész-testvér) ősz. fn. Egy neméhez tartozó, s patakok és nagyobb folyókban élő
tfratól és egy anyától származott Másképen : apui halacska. (Cyprinus phoxinus).
ínyil testvér. Ellentéte : féltestvér t. i. apui (apáról)
EGY, töszám, és mn. tt. egy-et. Fölveszi a töbtwtrér, vagy anyui (anyáról) testvér.
bes számot is : „Hogy legyenek eggyek" (üt sínt
EGÉSZTESTVÉRSÉG, (egész-testvérség) ősz. unum). Tatrosi codex (János evang. 17. fej. Erdőéifő. Egy apától és egy anyától való származás.
nél is : „hogy egygyek legyenek." Pestinél : „hogy
EGÉSZÜL, (eg-ész-ttl) önh. m. egészül-t. L. legyenek egy.•) Mint tőszám a többi között első, s
EGÉ8ZÉDIK.
rajta kezdjük a számlálást : egy, kettő, három stb.
EGÉ8ZÜLÉS, (eg-ész-fil-és) fn. 1. EGÉSZÉ- Egy, érik a meggy. (Km). Egyet ütött ás óra. Egyet
DÉS.
mondok, kettő lesz belőle. Midőn melléknévül áll, jé.
EGÉSZVÉT, (egész-vét) ősz. fn. A kereskedési lent 1) meghatározott valamit, minek mása nincs, miüzletekben oly vásárlás, midőn valamit általában, ből több nem létezik, vagy miből többet nem akaegyes részeit tekintetbe nem véve, vásárlanak vagy runk, nem czélunk említeni. Egy Isten, egy keresztség.
résznek meg, pl. egy határban termett dohányt, ga- Egy dologból kettői ne tégy. (Kin). Egy fa nem erdő.
bonát , egy falka göbölyt, egy egész nrodalombeli Egy Magyarország van. Egy életem, egy halálom. Ax
gyapjút stb.
embernek egy nyelve, és két füle van, hogy többet hallEGÉSZVÉTEL, (egész-vétel) 1. EGÉSZVÉT. jon, mint beszéljen. 2) Jelent ugyanazonságot, hasonEGGY, 1. EGY.
lóságot. Egy értelemben lenni, egyet érteni valakivel.
EGKEGY, falvak Baranya megyében (MA- Egy akarattal végezni valamit. Mindig egy bakot nyúzGYAR—, NÉMET—); Szála megyében; továbbá Er- ni. Egy bordában szőni. Egy csárdában két dudát meg
délyben Doboka megyében (MAGYAR—, FEL- nem fér. Egy kaptára ütött. Egy gyékényen árulnak.
SŐ—); helyr. Egregy-cn, —re, —röl. Folyó neve is Egy hajóban eveznek. Egy húron pendlünek. Egy borErdélyben Hányad megyében.
dában szőtték. Egy kérget rágnak. Egy követ fújnak.
EG&ES, (1), fn. tt. egret-t, tb. —ék. Egresfán Egy lantot pengetnek. Egy malomban őriének. Egy nótermő bogyó, mely éretlen korában igen fanyar, és tát dudálnak. Egy nyomon járnak. Egy pórázon futkemény, megérve édeses, és puha. Savanyú v. fanyar, nak. Egy són, egy kenyéren vannak. Egy a szoba a kenint a* égre*. (Km). Mondatik az éretlen savanyú menczéuel. (Km). Egy nap nem a világ. (Km). Egy szó
uölörSl is. StSlSt várt, egresi szedeti. Isai. 5. 4. (Ri- mint száz. Egy fScske nem hoz nyarat. Egy hajszálnyi.
bes groesularia).
Egy szempillantásnyi. 3) Ám. csupa, puszta. Egy
A latin agrettit szótól kölcsb'nzöttnek látszik, llngre vetkőzni. Egy üngben gályában járni. 4) Jelent
honnan az olasz agreite, agresfo , német Ágresl, s a tagadó szócskákkal összeköttetésben csekélységet.
uliv nyelvekben aggrest, egrese stb. is eredtek.
Nem ér egy pipadohányt, egy hajtófát, egy férges diót.
EGRES, (2), több helység neve Arad, Baranya, Egy körömfeketényit sem. Csak egy hajszálon lóg. Egy
Bonod, Fejér, Somogy, Tolna, Torontál és Zemplén falatot sem kapsz, 5) Ám. némely , valamely , s IIKSZnegyekben, így szinte Erdélyben Belső-Szolnok és náltatik az elbeszélésekben, péld. Egykor egy khály
Torda megyékben. Helyragozva : Egres-én, —re, nagy lakodalmat tartott. Volt egyszer egy ember.
-TŐI.
Az l, 2, és 3-dik esetben mint számnév hangEGEESD, falu Trencsén megyében; helyr. Ég- súlyozás által emeltetik ki, pl. égy Isten, égy íercsztrttd-át, —re, —rSl.
ség; égy Üngben gályában; a 4 és 5-ik esetben, mint
EGRESÉS, (egres-és) mn. tt. egruét-t, v. —ét, határozatlan névelő-féle, hangsúlyt veszít s az utúua
tb. -ti. Egressel készített (étel). V. ö. EGRES.
álló név veszi fel azt : nem ér egy pipa dohányt; volt
EGRESFA, (egres-fa) ősz. fn. A ribiszke nemű egyszer egy király.
cserjék egyik faja, máskép : pösméte, köszméte.
Néha ,egyik* helyett is használtatik : egynek elEGRESKE, falu Bereg megyében; helyr. Eg- esése , másnak fölkelése. (Km). Főnévül áll ebben :
—re, —rSL
Elég egynek egyben fényleni. Fay András.
Az egy névvel sok visszaélés történik, minthogy
EGRE8LÉ, (egres-lé) ősz. fn. Egresfa bogyóiból
azt sokan a franczia, német stb. határozatlan névelő
sajtóit lé.
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helyett használják. Nyelvünkben következő esőtekben
van helye: 1) Midőn határozottan csak egyet, s nem
többet akarónk jelenteni, tehát számnév, pl. Az égés*
hátban egy embert találtán. Itt az egy szón hangsúly
fekszik. 2) Midőn ,valamely' értelemben valamely
személynek, vagy tárgynak egyedisége iratik körül,
pl. Élt hajdan egy király, kinek három fia volt. A
hangsúly nem az egy hanem a király szón fekszik,
tehát itt határozatlan névmatató gyanánt áll. 3) Használtatik az oly, ily, olyan, ilyen névmások előtt is,
midőn azonban ki is maradhat, pl. Mit tarthatunk
(egy) olyan emberről, ki, stb. Látjuk, hogy itt is fölösleges, tehát jobb elhagyni. 4) Használtatik a főnév,
és annak jelzője közé téve, mely esetben nyomosító
erővel bír, pl. Derék egy ember, szép egy lé. Itt sincs
rajta hangsúly. 5) Tulajdon nevek előtt magasztaló,
vagy lealázó értelemben is vétetik, pl. Egy Hunyady
honáruló nem lehetett. Itt sem bír hangsulylyal. 6)
Határozatlan gyűjtő nevek előtt, mint: pár, falka,
eereg, etapot, bokor, pl. Egy pár ctitmát vett. Hangsúlyos. Minden egyéb esetekben ki lehet s kell kerülni a magyarban idegenszerű ,egy'-ot 1) Annak
egészen elhagyásával, pl. e helyett: Ezt egy halandó
ember el nem vitelheti, így: Ett halandó ember el nem
vitelheti. 2) Az ily oly, ilyen olyan mutató névmásokkal, pl. e helyett: Ezeket mondd egy hangon, mely
nívrendtíS volt, így : Eteket mondd oly hangon stb.
3) ,valamely' határozatlan névmással pl. e helyett :
Ha egy ember iránt gyanúval viteltetel, így : Ha valamely ember iránt gyanúval viteltetel.
Az élő beszéd az ,egy' mint önálló szóban levő
gy hangot rendszerént megkettőzteti, s régebben Így
iá irták : egygy v. edgy v. edj; származékai közöl a
szokás némelyeket szintén kettős, gygy-vel, de némelyeket csak egyszerűen ejt; kettőztetés van ezekben:
egygyen-egygyen, egygyet, egygyetlen, tgygyet, egygyik
egygyugyU, egygyül-egygyig, egygyatt, egygyVtoé, és
ezek további származékaiban; egyszerű gy van ezekben : egyéb, egyed, egyeledik, egyelet, egyélű, egyembe,
egyen, egyén, egyetem, azután ezek további származékaiban, és azon esetben is, ha az egy szót közvetlenfii
mássalhangzó követi, pl. egybe, egyded, egymás, egytég, egytter stb. A régi halotti beszédben is egyszer
egy, másszor két 0-vel jön elé : ig és igg. Az újabb
irói szokás mindenütt egyszerű gy-vel írja.

Rokonok vele a héber intt, chaldeai nyelven
szintén int* (ecbad) és ín, arab ahad, (nőnemen ihda),
persa ék, jek v. jak, szanszkrit (ka-n, éká, éká-m
(mind három nemben), továbbá : szuómi ykti, ehst
ükt, Ott, lapp akt, szirjan ütik, mordvin vtáke, cseremis iktat, iktü, ik, vogul akvit, ak, oatják öt, ti, ej, ij,
csagataj Vng (első, először, Abuska),tübet dtig, mongol
nige, nigen, lengyel, s más szláv jeden, wend edyn,
edek, s a magyar ék v. hegy (valaminek csúcscsa, hegye , mely egy ujj mutatásával a kézen is lehet). A
tatár-török bír, bér, per közelebb az árja családbeli
prae, pri— (latin), pra (szanszkrit, honnanprathamas =: primut), nyo (rtQtö-lot görög) , vor (német)
stb. törzsekkel egyezik, melyekkel rokoníthatók e
magyar gyökök is : el (honnan: elő, első, eleve) és ér
(honnan : ered, eredeti).
Enropaus finn tudós szerént, a finn családbeli 1-től
7-ig levő számokban rendesen eléfordulni szokott t mássalhangzót a taktan vagy daktan (= tíz, szerénte a
latin digitus) és a cseremisben még legépebben meglevő tat (kettőnél tat, koktat) rövidfilete volna.
A bővebb fejtegetés ezekben központosul : A
szuómi kahdeksan (= nyolcz) és yhdeksan (=: kilencz) szók ezen alakok helyett vannak kaht-dektan
és yht-dtksan (= kettő tíz- és egy-tíz, t i. tízből).
Deksan magában teljesen nem létezik többé, az árja
nyelvekben is csak dajan (szanszkrit) és a görögben
dsxa fordul elé. A mordvin IcHmen egyezik a snómi
kdmmen szóval, mely ám. tenyér (Handfl&che), a tíz ujj
képviselője. Ezzel cserélték fel a finnek a hasonórtelmű dektan-t, mely feltünőleg egyezik a latin digiíut
és görög dáxrvXot (magyarul ujj) szókkal. E szerént
a cseremisz t-t a tok mint taktan vagy daltan rövidített alakja helyett áll, s mind ebből némely számnevekben csak a t mássalhangzó maradt fenn; tehát
a cseremisz ik-ttít, ik-ta, suomi yh-te tulajdonkénen ám.
ik- (v. yh = első) ujj, kok-tat, kok-ta, kah-te (kettő)
ám. kok (v. kah = második) ujj stb. (Das Zahhrort
in dér tschudischen Sprachenclasse von Wilhelm
Schott). Ezeket kiváltkép csak azért hozzuk fel, mert
a nevezett finn tudós a magyar ,egyik' szó ik tagjában is tik vagy tok szórészt szemlél Mire bízvást állíthatjuk , hogy azon ik (== ki) képző, melyet valamennyi számneveink fölvesznek, úgyhogy maga az
,egyik' szó is a többesben valamennyi sremélyragot fölveszi : egyik-ünk, egyik-etek, egyik-ök stb. nem tő, hanem sorszám képzője. V. ö. EGYIK és IK számképzö.
EGYÁBKOR, (egyéb-kor) az (fi rag az utána
következő mély ragu kor miatt szintén mély hangúvá
módosult Ormánsági szó.
EGYÁGU, (egy-águ) ősz. mn. Aminek csak egy
ága van. Egyágu róttatS. V. ö. ÁG.
EGYÁGYU,(egy-ágyu) ősz. mn. Oly növényekről mondatik, melyeknek virágaiban mind a két nembeli nemzőrészek megvannak. Egyágyu növények. (Monoclinia).
EGYAKARAT, (egy-akarat) ősz. fn. Jelenti
többeknek megegyezését, egyező akaratát valamely
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Továbbá ezen szóban és származékaiban közösebb kiejtéssel inkább élesen mint nyíltan hangzik az
e (t. i. e), mely az egyénét, egyenesen stb. szókban t-vei
fölcserélve is használtatik.
Ennélfogva e szót -családostul inkább a nyílt,
mint a zárt e-vel kezdődő szók közé soroztuk, azon
alapnál fogva is, hogy a zárt < tájejtés, sőt terjedelmes régi nyelvszokás szerint 0-vel szokott váltakozni.
Némely öszvetételekben szótársának némi súlyt
vagy nyomatékot szerez, pl. egyeltöben, egyelőre, egymaga stb. öszvetételek jelentősebbek, mint a magános
elttfben, előre stb.
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dolog végrehajtására nézve. Egyakarattal megváltottam valóiéit képviselőnek. Egyakarattal elhatároltuk.
EGYAKABATÚ , (egy-akarató) ősz. mn. Egy
Téleményfi, egy szándéka, ugyanazon tárgyba, határozatba kivétel nélkül beleegyező. Egyakaratú utitinak.
EGYALAKÚ, (egy-alakd) ősz. mn. ugyanazon
altkot viselő, egyformája. Egyalaku ikrek.
EGYÁLLÓ, (egy-illó) ősz. mn. Használják 1)
f kitételben : egyáüó esztendeig ám. egy egétz vagy
rjy tdja esztendeig ; 2) Egydlltó helyett ; 1. ezt.
EOYÁLLTÓ, (ám. egy-álltd) ősz. mn. Éléfordul
nn uókkal : helyemben, helyidben stb. Egy álltomb>n, egy álltodban, vagy egy álló helyemben stb. Úgy
amint állok , állsz , azaz helyből meg sem mozdulva,
igen kis idő alatt. Egy állta helyében száz mesét elnumd.
EGYÁLTALÁBAN, (egy-általában) ősz. ih. KiT ét el nélkül; valamennyit, vagy az egészet véve ; mind
kóiönségesen , épenséggel. Ezen müvek egyáltalában
róttak. Eit egyáltalában nem szenvedem.
EGYÁLTALÁN, (egy-általán) 1. EGYÁLTALÁBAN.
EGYARÁNT, (egy-aránt) ih. Egyenlően, hasonló
mértéiben, ugyanazon módon. Egyaránt elosztani az
tri&StSk között a* apai vagyont. Egyaránt szeretni
mién gyermeket. Különbözik : egyiránt.
EGYARÁNYLAO, (egy-aránylag) ősz. ib. 1.
EGYA8ANYOSAN.
EGYARÁNYOS, (egy-arányos) ősz. mn. Egyforma nagyságú, mértékű , arányú. Ujjaink sem egyarányotak. Km. Egyarányot otstályréttek.
EGYARÍNYOSAN, (egy-arányosan) ih. Egyformán , hasonló mértékben , vagy arányban , ugyanszón módon. Egyarányotan felontani a viselendő terl'!:'t. Egyarányotan felosztani a közSs nyereményt,
uümdnyt, jövedelmet.
EGYARÁNYOSSÁG , (cgy-arányosság) ősz. fn.
Eerformaság, hasonló mértéktartás ; a részeknek szaintos, határozott viszonya egymáshoz.
EGYAHÁNY8Ó, (egy-aránysó) ősz. mn. 1. EGYARAXYOS.
EGY ARÁNYTALAN, (egy-aránytalan) ősz. mn.
^formátlan , nem hasonló mértékű. Egyardnytalan
vlit vetni ugyanazon birtoku lakosokra. L. ARÁNYTALAN.
EGYARANYTALANSÁG, (egy-aránytalanság)
»«. fn. Két, vagy több öszvchasonlított tárgyaknak
ritzonya , melynél fogva mértékre , vagy nagyságra
wnmi módon öszve nem ütnek. Máskép csak egyszerien : aránytalantág.
EGYARÁNYU, (egy-arányn) ősz. mn. Ugyanon arány szerint rendezett, alakult V. ö. ARÁNY.
EGYARÁNYUSÁG, (egy-aránynság) ősz. fh.
Kit Tagy több öszvehasonlított tárgynak azon viöonya. melynél fogva azok egyarányban vannak. V.
•' > AÍÁNY.

EGYARBOCZU, (egy-árboczu) ősz. mn. Minek
csak egy árbocza van. Egyárbocxu kúebbféle tengeri
hajó.
EGYÁRNYU, (egy-árnyn) ősz. mn. Ami mindig
egy oldalra veti az árnyát. Különösen, földleírásban
egyárnyuak, (heteroscii) azon földnépek, kik déltájban mindig ugyanazon tájra vetik árnyaikat, t. i. vagy
éjszakra, vagy délre.
EGYAZON, (egy-azon) ősz. mn. L. UGYANAZ,
v. AZONEGY.
EGYAZONKÉPEN, (egy-azonképen) ősz. ih.
Ugyanazon módon.
EGYAZONSÁG, (egy-azonság) ősz. fn. L.
AZONSÁG.
EGYBE, (cgy-be) 1) Igekötő, ám. öszve, együvé. Egybefoglalni. Egybeadni. 2) 1. EGYBEN.
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EGYBECSÜ, (egy-becsü) ősz. mn. Ugyanannyit
érő, ugyanazon áru. Az arany nem e.gybeesU az ezüsttel. Egybecstl árakat fölcserélni.
EGYBEFOGLAL, (egybc-foglal) ősz. áth. Öszvefoglal, egy testté, tömeggé alakít öszve; együtt
végez, egyszerre tesz. Egybefoglalni valamely ügyhöz
tartozó irományokat, okleveleket. Egybefoglalni tanítás
közben a történeteket « földleírástól. A géptant egybefoglalni az alkalmazott számtannal.
EGYBEFOGLALÁS, (egybe-foglalás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által többeket egybefoglalunk.
EGYBEFORRAD, (egybe-forrad) ősz. önh. Egy
testté, tömeggé forr őszre. Mondják a sebről is, midőn beheged, vagy az eltört csontról, midőn ismét
öszveáll, öszvenö.
EGYBEFORRADÁS, (egybe-forradás) ősz. fn.
Két vagy több külön testnek tűz által öszveállása,
egy testté, tömeggé alakulása. Átv. ért. a sebnek behegedése, a törött csontnak begyógyulása.
EGYBEFÜZ, (egybe-füz) ősz. áth. Fűzés által
egy testté, tömeggé tesz. Egybefüzni a leszedett dohányleveleket.. Átv. ért. egy erkölcsi testté alakít.
Szerelem rózsalánczáoal egybefüzött jegyetek.
EGYBEGYÜJT, (egybe-gyüjt) ősz. áth. 1) Egy
halomba, rakásba, tömegbe öszveszed. Sok pénzt egybegyüjteni. 2) Öszvehí. Egybegyüjteni a szavazattal
biró tagokat.
EGYBEGYÜL, (egybe-gyül) ősz. önh. Többed
magával öszvejön, egy társaságba gyűl. Egybegyűltek
a jó sültek. Km. V. ö. GYŰL.
EGYBEHALMOZ, (egybe-halmoz) ősz. áth.
Több holmit egy halomba gyűjt, rak.
EGYBEHÍ, (egybe-hí) ősz. áth. Többeket hí,
hogy öszvejőjenek. Különösen mondatík testületről,
melynek tagjait öszve szokták híni. EgyltMni a tanácsot, az országgyűlést. Egybehíni a törvényszéket.
EGYBEHORD, (egybe-hord) ősz. áth. Öszvehord, egy rakásra, tömegbe hord. V. ö. HORD.
EGYBEKEL, (egybe-kel) öez. önh. Valakivel
házassági viszonyba lép, ősz vekéi. Egybekeltek a régi
szeretök.
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EGYBEKELÉS—EGYBOKOR

EGYC8ÉKÜ—EGYEBUGYÁL

EGYBEKELÉS, (egybe-keléa) ősz. fn. Házasságra lépés. Egybekelésüktől fogva, mai napig békében
élS hátattártak.
EGYBEKÖT, (egybe-köt) ősz. áth. Tulajdon ért
kötő által több részeket egy csomóba, tömegbe, kévébe
stb. öszvefog, öszveszorít. Egybekötni a learatott bútamarlcokat. Egybekötni valamely munkának eltS ét második réttét. 2) Képe* kifejezéssel: egy erkölcsi testté
alakít, s mintegy öazvcfíiz. Egybekötni a jegyeteket.

EGYCSÉKÜ, (egy-csékfi) ősz. mn. Oly növényekről mondatik, melyeknek virágjában egyetlen
himszál van. (Monandria). V. ö. CSÉK
EGYDED, (egy-ded) mn. tt egyded-ét. Egyforma, egyalakú, hasonló külsejű. Mütaniiag: oly egész,
melynek minden részei egy végczélra öszvehangzanak. Egyded mű.
EGYDEDSÉG, (egy-ded-ség) fn. tt egydedtégét. Egyformaság, minden részeknek oly viszonya egymáshoz , melynél fogva azok egy egészet képeznek.
Valamely műnek egydedtége.
EGYÉB, (egy-éb) mn. tt egyeb-et. Ékvesztő.
Épen innen tetszik meg, hogy némelyek hibásan írják két 66-vel, mert nem mondjuk : egyébbel, egyébbek. Régente eléfordúl a törzsben is röviden : egyéb.
A többesben gyakran olvasható a régi bibliafordításokban egyeb-i; t. i. alatta értendő : azok (egyebei),
mint Jászay Pál is érinti (Tatrosi codez 284. lapon).
Hasonló szónak látszik a ma is divatos több-i; de ez
egyes számban is használtatik tehát inkább tSbb-je
helyett van. Ezen vagy azon kivül más, több. Egyéb
dolga tinót, mint stb. Minden egyéb fáradsága hiába
esett. Vétetik főnévül is, pl. Lelkén kivül egyebe nincs.
Néha határozó gyanánt áll, s annyit tesz : mint.
Égést nap mit tem tett, egyéb hogy a hátra vigyát.
Eredeti jelentése : a maga nemében másik egy,
más valami. Egyéb ki vet és egyéb ki arat. (Tatrosi
codex) ám. más aki vet és más aki arat (alius est qui
seminat ét alius qui metit).
.EGYÉBFÉLE, (egyéb-fele) ősz. mn. Másféle,
másnemű. Egyébféle dolgai it vannak, nem ótok hivatalbeliek.
EGYÉBHA, (egyéb-ha) ösz.ih. 1) Kivévén ha; ha
csak nem. El nem végethetem dolgomat, egyébha segíteni
fogtok. Székely szó. 2) Más időben, régente; innen egyébhai ám. régi. (Eléjön egy régi magyar Verbdcziben).
EGYÉBIRÁNT, (egyéb-iránt) ih. és ksz. 1) Különben , máskülönben. Egyébiránt én mit tem segíthetek bajodon. 2) Azonban. Egyébiránt majd meglátjuk,
mint Üt ki a dolog. V. ő. IRÁNT.
EGYÉBKÉP, (egyéb-kép) ih. Máskép, más
módon.
EGYÉBKÉNT, (egyéb-ként) ih. Különben, más
különben. „Egyébként még messzbl válván.... kéri
azokat, melyek békeeégé" (Alioquin, adhuc illő longe
agente.... rogat ea quae pacis sünt). Tatrosi codez
(Lukács 14). „Adjad nekünk Dánielt
egyébként
megölönk tégedet" Bécsi codez. (Dániel 14).
EGYÉBKOR, (egyéb-kor) ih. Máskor, más időben. Reggel ügyeimben járok kelek, egyébkor honn vagyok. Egyébkor nem stólhatni vele, mint délután.
EQYEBUGYA. A Tájszótár szerént Balaton
mellékén és Kemenesalján ám. összevisszaálló, idomtalan, formátlan, esetlen; innen Lugossy József az
ágbog, átabota szókkal hozza viszonyba. Kresznerícsnél ám. kicsiny, apró, hitvány, nem szemre való.
EGYEBUGYÁL, hangmódosúlata agyabugydl
szónak; 1. ezt

31

EGYBEKÖTÉS, (egybe-kötés) ősz. fa. Tulajdon
ért. kötőszer által többfélének, több részekből álló valaminek ÖBzvefiizése, egy testbe, tömegbe szorítása.
Átv. ért cselekvés, melynél fogva többeket egy erkölcsi testté alakítónk. A mátkák egybekStéte.
EGYBEN, (egy-ben) ih. Tüstént, legott, mindjárt, iziben, azonnal, egyszeriben. Egyben ott lettek.
Egyben elvégtem.
EGYBEOLVAD, (egybe-olvad) ősz. önh. Öszveolvad; különféle részekből álló valami egy testté
foly öszve olvadás által. V. ö. OLVAD.
EGYBEOLVADÁS, (egybe-olvadás) ősz. fa. Kfilöníéle részeknek, vagy testeknek tfiz által öszvefolyása, egy testté, tömeggé olvadása. V. ö. OLVADÁS.
EGYBEOLVASZT, (egybe-olvaszt) ősz. áth.
Külön testeket, vagy részeket tűz, v. meleg által egy
testté, tömeggé olvaszt V. ö. OLVASZT. Egybeolvatttani át etütt kanalakat, gombokat, edényeket stb.
Egybeolvasztani a hajat ét szalonnát.
EGYBEOLVASZTÁS, (egybe-olvasztás) ősz.
fn. Cselekvés, mely által külön testeket, vagy részeket egy testté, tömeggé olvasztunk. V. ö. OLVASZT.
Át ablakokról lettedéit ólomdarabok egybeolvasztása.
EGYBERAGAD, (egybe-ragad) ősz. önh. 1.
ÖSZVERAGAD.
EGYBERAGASZT, (egybe-ragaszt) ősz. áth. 1.
ÖSZVERAGASZT.
EGYBEVÉSZ, (egybe-vész) ősz. önh. Összevesz,
egymással perbe száll. Ritka használatú.
EGYBEVET, (egybe-vet) ős*, áth. 1) Számolás
által különféle tárgyakat őszvehasonlít Egybevetni a
jSoedelem mennyitégét akiadásokkal. Egybevetni átüti
költségeket. 2) Hasonlítás végett többféle dolgot fontolóra vesz, öszveállít Egybevetni a, fáradságot, ét
munkát aton sikerrel, mely belőle ttármatolt. Egybevetni a leélt éveket aton müvekkel, melyeket végrehajtottunk.
EGYBEVETÉS, (egybe-vetés) ősz. fn. Cselekvés, mely által különféle tárgyakat, dolgokat egybevetünk. V. ö. EGYBEVET.
EGYBEZÉNDÜL, (egybe-zéndttl) ősz. önh. L
ÖSZVEZÉNDÜL.
EGYBOKOR, (egy-bokor) Ősz. mn. 1) Mondatik leginkább a páros madarakról, midőn kettőről van
szó. Egybokor giKcte. Ét hogy áldotatot komának . . .
egybokor gerlietét. Káldi Luk. 2. 24. 2) Egycsapat,
egysereg. Egybokor csavargó lappangott a sűrűben.
V. ö. BOKOR.
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EGYÉBÜNNEN—EGYEDORSZÁGLÓ

EGYEDÚR—EGYELÉDÉS
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EGYEBÜNKÉN v. EGYEBÜNKÉN, (egyéb- Másképen s jobban : egyúr, vagy egyedúr. Szorosb
innen azaz egyéb-bonnan) ősz. ih. és ksz. Máshon- ért. független önúr , kinek kormányába és törnan, mái helyről, tájékról, irányból. Egyébünnen jött vényhozásába az ország képviseletileg be nem foly.
át tUentég, nem ahonnan vártuk.
EGYEDÚR, (egyed-úr) ősz. fa. 1. EGYEDOREGYEBÜTT v. EGYEBÜTT (egyéb- v. egyeb- SZÁGLÓ.
EGYEDURALMI, EGYEDURI, (egyed-uralmi
ütt, tzaz egyeb-ott) ih. és ksz. Másutt, mis helyen,
v.
—űri)
ősz. mn. Egyeduralmat illető, arra vonattájikon. Egyebütt hiába kéretsz segítséget. Nincs egyébkozó. Egyeduralmi orstáglát.
ül/ *yngalom, mint a sírban.
EGYEDURALOM, EGYEDURSÁG, (egyedEGYEBÜVÉ, (egyeb-üvé azaz egyéb-hoyá) ib.
uralom
v. — urság) ősz. fn. 1. EGYEDORSZÁGLÁS.
ö bz. Máshova, más helyre. Kincs egyebüoé folyaEGYEDURSÁGI, (egyed-ursági) ősz. mn. lásd:
, mint át Istenhez. Egyebüvé ment el, nem
EGYEDURALMI.
, ahová gondolám.
EGYEDÜL, EGYEDÜL, (egy-ed-ül) ih. Egy
EGYED, (1), (egy-ed) fn. tt. egyed-ét. Bölcsémaga, magánosán, minden társ nélkül. Egyedül mag, minden lény, mely egy egészet, önállót
radni a csatában. Egyedül élni. Egyedül utazni. Egyet
teu, mely saját jegyei által tökéletesen meghatározva
Jfrén, minden máé lényektől különbözik (Individuum). egyedül van otthon.
Két czigány legény hegedül,
Különösen jelent embert, midőn azt önállólag, magán
Csak magam járom egyedül.
tekintjük, máskép: egyén.
(Népd.)
EGYED, (2), férfi kn. Aegidius. A hellén latin
EGYEDÜLES, (egy-ed-ül-es) mn. tt. egyeduinga, —idit szóból származott, mely Jupiter paizsátjeleotette, s általán paizst, átv. ért ótalmat jelent.
les-t v. —ét, tb. —ék. Magános, magán levő, társ
EGYED, (3), 1. SZENT-EGYED.
nélküli. Egyedület élet.
EGYEDÜLI, (egy-ed-ül-i) mn. tt. egyedüli-t, tb.
EGYED, (4), 1. ESZIK.
—ék.
Egyedül létező; társ nélküli. Egyedüli mulatEGYED.ÁRUS, (egyed-árus) ősz. fn. Oly árus,
vagy kereskedő, kalmár, mesterember, ki bizonyos sága az olvasásban áll. Egyedüli élet.
EGYEDÜLISÉG, (egy-ed-ül-i-ség) 1. EGYEárukkal egyedfii, mások kizárásival üzérkedik, kereskedik. Társulatról is értethetik. V. ö. EGYED- DÜLSÉG.
EGYEDÜLSÉG, (egy-ed-ül-ség) fa. tt. egyedülÁKUSSÁG.
EGYEDARUSSÁG, (egyed-árusság) ősz. fn. tég-ét. Magánosság, minden társ nélküli állapot.
EGYEDÜLVALÓ, (egyedül-való) ősz. mn. 1.
Oly üzérkedés, kereskedés, melynél fogva valaki biEGYEDÜLES,
EGYEDÜLI.
zonyos árakkal egyedfii, mások kizárásival kereskeEGYEDÜLVALÓSÁG, (egyedül-valósig) ősz.
dik. Szélesb ért. midőn valamely egyesiilet vagy társalat kizárólag űz bizonyos árakkal kereskedést. A fa. 1. EGYEDÜLSÉG.
EGY-EGY, ősz. számnév. Élünk vele, midőn az
eitfzárosok, tiltSk egyedárussága. (Monopólium).
egy
számot
határozottan akarjuk mindenikről külöEGYEDI, (egy-ed-i) mn. tt egyedi-t, tb. — ék.
Egyedhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó ; egyed- nösen kijelenteni, p. o. Egy-egy emberre fél font hús,
és iteze bor jutott, azaz, mindenikre különösen. Egyin] uánnasó. (Individuális). Egyedi tulajdonságok.
egy
krajczárt fizet minden átkelS a réven. Egy-egy emEGYEDILEG, (egy-ed-i-leg) ih. Személyesen,
«gy«nként véve, külön-külön. Egyedileg folyni be a ber mehet a pallón.
•árntlat Oggeibe.
„Leborúlok színed előtt,
EB bámullak csendesen,
EGYEDISÉG, (egy-ed-i-ség) fn. tt'egyediség-ét.
Minden egyes gondolatom
Oszvetége ásón talajdonságoknak, melyek bizonyos
Egy-egy imádság leszen'"
egyedet, személyt sajátságosán jellemzenek , minden
eeyebektól megkülönböztetnek. KitUnd egyedilég.
Flóra (Tóth Kálmánné).
&!ia egyediség. (Individualitás).
EGYÉK, 1. ESZIK.
EGYEDÍT, EGYEDIT, (egy-ed-ít) áth. m.
EGYEL, (1), (egy-el) elvont törzse egydedik,
•jyedit-ttt, htn. —m v. —eni. Valamit egyeddé, egyelet, egyeld stb. szóknak.
tau önálló egygyé tesz. V. ö. EGYED.
EGYEL, (2), (egy-el) áth. m. egyel-t. Ver,
EGYEDORSZÁGLÁS, (egyed-országlás) ősz. megver, mintegy együvé ver, egyenget. Mondják ezt
fa- Onxáglá* neme, midőn a főkormány egy személy- is : jól meyegyengették. Más véleménynyel hangmóben önpoatoeoL (Monarchia). Másképen : egyursáy, dosúlata agyai szónak. L. AGYAL 1). Jól megegyel'fyuralom. Szorosabb ért oly országlás, melynél ték, azaz, megdöngették. Tájszó, melyet népies Írásfogra a lejedelem akarata a törvény, melynek hozá- módban használhatni.
EGYÉL, 1. ESZIK.
úba át illető ország képviseletileg be nem foly;
'"•áruig (Monarchia absoluta).
EGYELÉDÉS, (egy-el-éd-és) fn. tt. tgyelédét-t,
EGYEDOBSZÁGLÓ, (egyed-országló) ősz. fn. tb. —ék. Keveredés; különféle és különncmü tesFrjedrlem, kiben aföhatalom öszpontosúl. (Monarcha). j teknek, részeknek egybevegyülése.
3
AKAD. HAttT 8COTAK. H. Kör.
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EGYELÉDIK—EGYELŐKÉ

EGYELÖSZÖR—EGYENES

EGYELÉDIK, (egy-el-éd-ik) k. m. egyeléd-tem,
—tél, —élt. Keveredik; különféle és különnemü
tárgyak közé vegyül. Beleegyeledik. Ötxveegyeledik.
Egybeegyeledlek, a kiknek idegen feleségük vala. (Káldi
Esdr. 3. 9. 18.). Rokon vele : elegyedik. Mindkettőben az öszvetétel egy és el szókból alakult, csakhogy
egyikben egyik, másikban másik áll elül.
EGYELEG, (1), (egy-el-eg) fa. 1. EGYVELEG.
EGYELEG, (2), tájdivatos önh. 1. ÖGYELEG.
EGYELEINTE, (egy-eleinte) ősz. ih. Nyomatékosabb kifejezése eleinte szónak.
EGYELES, (egy-el-es) mn. tt egyelet-t v. — ét,
Üt.—ék. Kevert, vegyes. Ö pedig ellcüldé Nikánort,
adván neki az egyelet nemzetségekből nem kevetbet húst
éter fegyvereméi. (Káldi, Machab. II. 8. 9.). Ét kőfalakkal komyülvétett vala, melyben a pagonyoknak
egyelet sokatága lakik vala. (Ugyanott 12. 13).
Egyébiránt e szó nem más, mint a megfordított: elegyet, V. ö. EGYELÉDIK.
EGYELESLEG, (egy-el-es-leg) ih. Keverve, vegyítve, elegyesleg.
EGYELÉSZIK, (egy-el-ész-ik) k. L EGYELÉDIK. A többi időket is ettől kölcsönzi.
EGYELETLEN, (egy-el-etlen) mn. tt. egyeletlen-t, tb. —űc. Ami egyelítve, azaz, keverve, vegyítve nincs. Egytlellen littt, széna, takarmány.
EGYELETLENŰL, (egy-el-etíen-ül) ih. Keverés, vegyítés nélkül; keveretlenül, vegyítlenül. A szénát egyeleüenttl adni a marhának.
EGYELÍT, EGYELJT, (egy-el-ít) áth. m. egyeItí-étt, htn. —ni v. —ént. Kever, vegyít; különféle
és különnemü tárgyakat mintegy egygyé alakít Beleegyeltí, elegyeltí, ottveegyelit. Máskép : elegyít. V. ö.
EGYELÉDIK.
EGYELÍTÉS, EGYELTTÉS, (egy-el-ít-és) fa.
tt egyeltíét-t, tb. —ék. Keverés, vegyítés ; különféle
és több nemű tárgyaknak egy egészszé alakítása. Á
bornak vittel egyelitése.

egyelőre meghatározni nehéz. Nyomatékosabb mint magában : előre.
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EGYELÖSZÖR, (egy-először) 1. EGYELEINTE.
EGYELSÖBEN, (egy-elsőben) 1. EGYELŐBEN.
EGYÉLŰ, (egy-élű) ősz. mn. Minek csak egy
éle van. Egyélű két vagy kard, melynek egyik felöl
éle, másik felől foka van. Ellenben : két élű : mely
mindkét oldalról köszörülve vagyon.
EGYELÜL, (egy-el-ül) önh. m. egyelül-t. L.
EGYELÉDIK. Régies. „És 6 hagyapasokkal te szent
véred egybe egyelíílt vala." Régi magyar Passió.
„Kék zománcz egyelült sárga aranyában." Gr. Kohirí
István.
EGYEM, ih. Régies és tájdivatos szó, úgy látszik az úgymint hangmódosúlata; máskép igyem. Úgymint (régiesen : úgy-ment)-l>ó\ lett rövidítve : úgymen
= ügyem = igyem = egyem.
EGYEMBEN, (egy-cm-ben) ih. Ma: egyetemben,
egyUU. „Kik egyembe(n) ülnek vala" (qui simul accumbebant); „ketten egy embe" (duó simul); „egyembe őrölj etek én velem." Tatrosi codcx. „Hogyegyemben jővén meglátnijak ütet." Döbrentey-cod. „Esmeg ugyanottan az egyembe menőkkel." Régi magyar Passió. A N&dor-codezben : egyenbe(n). „Mind
egyénbe éneklőnk."
EGYEN, (1), (egy-en) fa. tt egyen-t, tb. — ék.
1) Oly valami, minek alakja, külseje egy; ugyanazon
alakú stb. Innét: egyénük, egyenlő, egyenruha, egyenlít,
egyénei. Jelent tehát egyező hasonlóságot is, p\.'»ulyegyen, értékegyen. 2) Átv. ért. sík föld, sik tér, minthogy ennek színe is mindenütt azonegy. Innét : egyenes, egyenget stb.

EGYEN, (2), 1. ÉSZTK.
EGYÉN, (egy-én) fa. tt. egyén-t, tb. — ék, 1.
EGYED.
EGYÉNBEN, 1. EGYEMBEN.

EGYENÉL, (egy-en-él) áth. m. egyenél-tem v.
EGYELÍTÉTT, EGYELTTÉTT, (egy-el-ít-étt) egyenléttem, egyeneltél v. egyenlettel, egyénéit v. egyénmn. tt egyeliteU-et. Kevert, vegyített Egyelitett dolé tt. l) Egyenlővé tesz. 2) Valamely tér rögeit, dombjait
hány. Vittel egyeltíett bor.
elhárítván azt simává, síkká teszi. 3) Átv. ért elegyeEGYELMÜ, EGYELMŰ, (egy-elmü) ősz. mn. nel valamit, azaz, pert, czivódást, visszavonást szép
Ugyanazon szándékkal, akarattal biró; egy vélemény- módjával megszüntet, elsimít
ben levő. Egyelmti teltvérek, barátok, pár tfelek.
EGYENÉRTÉK, (egyén-érték) ősz. fa. Érték,
EGYELMŰLEG, (egy-elmüleg) ősz. ih. Egy mely egy más értékkel azonegy. Egyenérték van az
szándékkal , akarattal; ugyanazon véleménynyel. áru ét annak ára között. Különösen ha valamely közEgyelmtileg nyilatkoztak mindnyájan a háti adóra hitelpapír névszerénti értékén adatik el, pl. egy száznétve.
forintos államkötelezvényért a tőzsdén — börzén —
EGYELMÜSÉG, (egy-elmfiség) ősz. fa. Közös is megadják a száz forintot.
szándék, akarat; bizonyos tárgyra nézve ugyanazon
EGYENÉRTÉKŰ , (egyen-értéktt) ősz. mn.
vélemény, gondolkozásmód. A haladat szükségére Azonegy értékkel, azonegy becscsel biró. V. ö. EGYENnétve minden pártok IcíStStt egyelmütég uralkodik.
ÉRTÉK.

EGYELŐBE, (egy-előbe) ősz. ih. Első ízben
EGYENES, (egy-en-és) mn. tt. egyenét-t, tb.
(Molnár Albert-nél is). Máskép : egyeltőben. Az egy —ék. 1) Ami nem görbe, nem kanyarékos, nem csanémi nyomatékot ad az utóbbiaknak.
vargós. Egyénét út. Legjobb ás egyénét út. (Km). EgyéEGYELŐRE, (egy-előre) ősz. ih. Bizonyos idő nét, mint a nád. (Km). Tájszokásilag : igyenet v. igé•lőtt, egy másik idő előtt. A háború végeredményét nyi*. 2) Sík, róna, sima. Egyénét tértig, egyénét ud-
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cár. 3) Atv. ért. nem ravasz, nem alattomos, nem furfangot , hanem a becsületesség , őszinteség , igazság
útján jAró. Egyénét táv. Egyénét lélek. Egyénét gondolluxás. 4) Átv. ért. nyilvános, közvetlen , világosan
kimondott Egyénét paranct. Ez urunknak egyenes

utak. 2) Buczkás, dombos, hegyes, rögös; nem sík,
nem lapos. Egyenetlen réíség, legelő, határ. 3) Nem
egy formájú. Egyenetlen hasábu ölfa. Az lijjaink egyenetlenek. 4) Meg nem férő, meg nem egyező, egymással visszálkodásban, meghasonlasban levő. Egyenetlen
testvérek, házastártak.
EGYENETLENÍT, EGYENETLENÍT, (egyen-etlen-ít) áth. m. egyenetlenit-étt, btn. —m v. —ént.
Egyenetlenné tesz. V. ö. EGYENETLEN.
EGYENETLENKÉDÉS, (egy-en-etlen-kéd-és)
fa. tt. egyenetlenkedés-t, tb. —ék. Visszálkodás, egymásközti meghasonlás; pártokra szakadozás.

EGYENESEDIK, (egy-en-és-éd-ik) k. m. egye*e*J-ttm, —tél, — Öt. 1) Görbe , vagy tekervényes
iiiiját elveszti, s egyenessé alakúi. A izéitől megg'órteV tisKŐ latnán fölegyenesedik. És reá tévé a kezét,
ú aionnal fíjlrgyenesedék. (Luk. 13. 13). Ayörbeszeg
tyújt'it által egyrnrtcdik. 2) Valamely temek fülszine
eltrszti dombos, rögüs alakját, és síkká, simává képűik. Gyakori szántát által egyenesedik a buczkás
fai.
EGYENESEN, (egy-en-és-en) ih. 1) Nem görbt'n haladó vonalban , nem tekervéiiyesen. Ezen út
»;/;/• natna vdrótba vezet. 2) Átv. ért. őszintén, csürési>avarás nélkül. Egyenesen beszélni , megmondani valamit.
EGYENÉSÍT, EGYENÉSIT, (egy-en-és-ít) áth.
m. tyy<néfii-étt, btn. — ni v. — tiii. Egyenessé tesz,
V. ö. EGYENES. Addig kell a fát egyeneslteni , míg
ia'al. (Km). Elegyeneslt, fólegyenesít, IdegyenesÜ, megEGYENÉSÍTÉS, EGYENÉSITÉS , (egy-en-ésitcá'fh. tt egyent'stíés-t, tb. — ék. Cselekvés , mely
iltal valamit egyenessé teszünk , alakítunk. V. ö.
EGYENES. Görbe fák egyenesitése. Utak, buczkák,
lUaák (gyenesitéte.
EGYENÉSSÉG, (egy-en-és-ség) fa. tt. egyenés••4r<<. 1) Valaminek oly tulajdonsága, melynél fogva
az nem görbe, nem hajlott, nem tekervényes. Nádnak,
!»,'nat , útnak egyenessége. 2) Sima térség , rónaság,
-ikság, melyen buczkák, halmok, dombok nincsenek.
Rtltk, Ifjdök, telkek egyenestége. 3) Átv. ért. Öszinte=~s, nyíltság, nem tettetett, nem ravasz indulat. Szív<«k, lenednek egyenessége.
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EGYENETLENKÉDIK, (egy-en-etlen-kéd-ik)
k. m. egyenetlenkéd-tem, —léi, —itt. Visszálkodásban
él, meghasonlott állapotban van; veszekedik, pártoskodik.
EGYENETLENSÉG, (egy-en-etlen-ség) fa. tt.
egyenetlenség-ét. Tulajdonság, melynél fogva valami
vagy valaki egyenetlen állapotban van. V. ö. EGYENETLEN. Testállás egyenetlensége. Ölfahatábok egyenetlensége. Határ egyenetlensége. Testvéri egyenetlenség.
EGYENETLENÜL, EGYENETLENÜL, (egyen-etlen-ül) ih. Egyenetlen állapotban. Különösen 1)
Görbén, meghajolva, tekervényesen. Egyenetlenül állani. Egyenetlenül mérni ki az utakat. 2) Simítlanul,
buczkásan, hátahupásan. Egyenetlenül hagyni a falra
hányt vakolatot. 3) Nem egyformán, különbözőleg.
Egyenetlenül mivelni a különféle telkeket. Egyenetlenül
szeretni a gyermekeket. 4) Visszálkodva, pártoskodva.
Egyenetlenül élő házasok. Egyenetlenül tanácskozó
rendek.
EGYENGET, (egy-en-get) áth. m. egyenget-tem,
—tél,—e'tt. 1) Simára elcsinál, a buczkákat, rögöket,
dombokat lehúzza; valamit lapossá, vízirányossá tesz.
Egyengetni az utakat, vtczákat. Egyengetni a zsombékos
rétet. 2) Átv. ért. valamely szövevényes ügyet elintéz,
visszálkodást, perpatvart lecsillapít. 3) Tréfás ért.
megegyenget valakit, azaz , jól elveri, kiálló csontjait,
tagjait simára, laposra zúzz*. 4) Valamit minden részről, oldalról kialakít, csinosít, elrendez. Egyengeti magát. Oszvetgyengtti haját, öltözetét.

EGYENÉSSZIVÜ , (egyenes- szí vü) ősz. mn.
•Vj üt szivii, őszinte, kinek az nyelvén , ami szivében.
£yyii<Mzi?iI, becsületes ember.
EGYENÉSSZIVÜSÉG, (egyenés-szivüség) ősz.
EGYENGETÉS, (egy-en-get-és) fa. tt. egyenget'a. Xyiltszivüség, őszinteség, a külső jeleknek a belső tés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit egyennztssel és gondolattal megegyezése.
getünk. V. ö. EGYENGET. MeggörbUlt csemeték,
EGYENEST, (egy-en-és-t) ih. Tekervény nélkül, csontok egyengetése. Dombok, buczkák, xsombékok egyent'aezés hámozás nélkül ; a kezdett iránytól soha el gctése.
EGYÉNI, (egy-én-i) mn. tt. egyéni-t, tb. — ék.
v m térre; ugyanazon vonalban. Egyenest menni a
táró* felé. Egyenest mondani ki értelmünket. Aki soha Egyént illető, ahhoz tartozó, egyénre vonatkozó, sa*<w botlik, soha egyenest nem jár. (Km). Homloh-egye- ját személyét illető. Egyéni érdekek. Ez az S egyéni
*>rt. A falnak egyenest. Táj divatosan : igényest. Egy- tulajdonsága, nézete.
.itrsmind hadi vezényszó : Egyenest !

EGYÉNILEG, (egy-én-i-leg) ih. 1. EGYEDIEGYENÉ8VONALÚ, (egyenes-vonalú) ősz. mn. LEG.
EGYÉNISÉG, (egy-én-i-ség) fa. tt. egyéniség-ét.
F iyvast a kezdett , kitűzött irányban haladó ; félre
1)
Egyéni
tulajdonság. 2) Személyesség, vagy szeL. m térő ; nem tekervényes járású. Egyenes vonalú
mély. Jeles, derék egyrniséa.
x-tiat csinálni.
EGYENÍT, EGYÉNIT, (egy en-ít) áth. m. egyeEGYENETLEN, (cgy-en-etlen) mn. tt. cgycnet•*-t , tb. — He. 1) Görbe , tekervényes. Egyenetlen níl-étt, htn. —ni v. —ént. 1. EGYENEL.
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EGYENÍTÉS, EGYENITÉS, (egy-en-ít-és) fa
tt. egyenítés-t, tb. — ék. 1) Simítás, rögösségnek, gör
bőségnek etb. elhárítása. 2) Két vagy több különböző
tárgynak egymáshoz egyenlővé tevése. 3) Pernek
czivakodásnak etb. elintézése, megszűntetése.
EGYENÍTÖ, EGYEN1TÖ, (egy-en-ít-ö) fa. tt
egyentíö-t. 1) Általán, oly személy, ki valamit egye
nft. 2) különösen, perintéző, perszüntető, békéltető
egyeztető. 3) Jelent egyengető eszközt is.
EGYENJOGOSÍT, (egyen-jogosít) ősz. áth
Egyenlő jogokban részesít.
EGYENJOGÚSÁG, (egyen-joguság) ősz. fa
Tulajdonság vagy állapot, midőn ketten vagy többen
ugyanazon jogokkal birnak.
EGYENKÉNT, (egy-en-ként) ih. Mindenik kfilönkülön véve. Egyenként bocsátani be a nézőket. Egyenként eltávozni valahonnan. Együtt, « egyenként tartótnak kártérítéstel a b&nrészesek.
EGYENKÖZ, (egyén-köz) ősz. fa. Négyszög!!
mértani alak, melynek szemközt álló oldalvonalai
egyenlő távolságban vannak egymástól. (Parallelogrammáin).
EGYENKÖZÜ, (egyen-közü) ősz. mn. Oly vonalakról mondatík a mórtanban , melyek mindig
egyenlő távolságban vannak egymástól. Egyenkötii
vonalak. (Lineae parallelae). Máskép : párhuzamot.
EGYENLEG, (egy-en-leg) fa. tt egyenleg-ét.
Azon öszveg, mely kereskedői és más könyvviteli
számításokban a tartozási és követelési tételeket
egyenlővé teszi, kiegyenlíti, pl. a tartozás 700 ft. a
követelés 1000 ft tehát a kiegyenlítő öszveg 300 ft.
(Saldo).
EGYENLEK, 1. EGYENLET.
EGYENLET, (egy-en-let) fa. tt egyenlet-ét. Általán véve, egyező hasonlat Különösen a mennyiségtanban, egyenlőség! jegygyei (=) öszvekapcsolt két
oly szám, vagy számsor, melyek egymással értékben
egyenlők, pl. 2 -J- 5 = 8 -f 4 (olvasd: kettő meg
öt annyi mint három meg négy), vagy 6—3 = 7—4
(olvasd : hat, h(ja három annyi mint hét, híja négy)
betűkkel : a -J- b = x—c (a meg b annyi mint x,
hQa c). Egyszerű egyenlet. Öszvetett egyenlet. Fokozatot egyenlet. Felsőbb egyenlet. (Aequatio).
EGYENLETI, (egy-en-let-i) mn. tt egyenleti-t,
tb. —ék. Egyenlethez tartozó, arra vonatkozó. Egyénied számok.
EGYENLETLEN, (egy-en-l-eüen) mn. tt egyenletlen-t, tb. —ele. Ami nem egyenlő, vagy nincs egyéneivé; egyenlőtlen. Egyenletlen mennyiség. Egyenletlen érti.
EGYENLETLENSÉG, (egy-en-1-etlen-ség) fa. tt
egyenleOenség-ét. A viszonyban álló tárgyaknak azon
tulajdonsága, melynél fogva nem egyenlők, egymással össze nem vágók. A jövedelem, és Kádas egyentétlensége.
EGYENLIK, (egy-en-1-ik) k. m. egyenl-étt.
Egyenlővé, lesz; egészen összevág. Át arányszámok
bizonyos tekintetben egyéniének egymáshoz.
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EGYENLÍT, EGYENLÍT, (egy-en-1-ő-ít) áth. m.
egyenUt-étt, htn. —ni v. —eni. Általán, egyenlővé
tesz. Különösen. 1) Öszvehasonlít Egyik számtort a
mdsikhot egyenlíteni. 2) El igekötővel valamely ügyet,
nehézséget elintéz, rendbe hoz. Elegyenliteni ás Ör9kSsSk közti meghasonlást. Ki igekötővel egymás ellenében álló öszvegeket valamely öazlettel egyenlővé
tenni. Kiegyenlíteni a tartatás* ét követelési tételeket
(a számviteli könyvekben).
EGYENLÍTÉS, EGYENLÍTÉS, (egy-en-1-ő-ítés) fa. tt egyenlUés-t, tb. — <*. Egyenlővé tétel. Elintézés.
EGYENLÍTŐ, EGYENLÍTŐ, (egy-en-1-ő-ít-ő)
fa. tt egyenltíS-t. Általán vonal, mely valamit két
egyenlő részre feloszt Különösen az ég- és földtanban azon képzelt vonal, mely a látszatos éggömböt,
és földtekét két egyenlő részre választja, melyek közöl egyik éjszaki, másik déli félgömbnek neveztetik.
(Aeqnator).
EGYENLŐ, (egy-en-1-ő, ami egyenlik) mn. tt.
egyenlő-t. 1) Ami nagyságra, mennyiségre, értékre,
alakra stb. egészen öszvevágó. Egyenlő erűvel fogni
a dologhoz. Egyenlő jövedelmet hútni. Egyenlő osztály
nem támaszt hadat. (Km.) 2) EgyelmQ, egy szándéka.
Egyenlő akarattal, véleménynyel lenni.

EGYENLŐEN, (egy-en-1-ő-en) ih. 1. EGYENLÖKÉP.
EGYENLŐKÉ?, (egyenlő-kép) ih. Egyaránt,
ugyanazon módon.

EGYENLŐLEG, (egy-en-1-ő-leg) ih. 1. EGYENLŐKÉP.
EGYENLŐ-OLDALÚ, (egyenlő-oldalú) ősz. mn.
Minek oldalai egyenlő hosszúságúak. A négyszög egyenlőoldalai. Máskép : egyenoldalú.
EGYENLŐSÉG, (egy-en-1-ő-ség) fa. tt egyenlStég-ét. .Egyenlő állapot Számjegyek egyenlősége. Vélemények egyenlősége. Polgári egyenlőség. Torvényelötti
egyenlőség. V. ö. EGYENLŐ.
EGYENLŐTLEN , (egy-en-1-ő-telen) mn. tt.
egyenlotlen-t, tb. — ék. Nem egyenlő. Egyenlőtlen számok. Határozóilag ám. egyenlőtlenül, nem
egyenlőn.
EGYENLŐTLENSÉG, (egy-en-1-ő-telen-ség) ft».
tt egyenlőtlenség-ét. Nem egyenlőség; egyenlőség hiánya.
EGYENLŐZ, (egy-en-lő-öz) áth. m. egyenlöatem, —tél, —ott. Egyenlővé tesz, alakít, csinál. Egyenlőtni a rögös udvart. Kertétzoüóval egyenlőzm át tíímelletli bokrokat.
EGYENMÉRÖ, EGYENMÉRÜ, (egyen-mér« v.
érü) ősz. fa. ÁlUlán, minden mérőszer, vasból,
fából stb. mely által valamit egyenlő részekre oaztá.yoznnk.
EGYENMÉRTÉK, (egyén-mérték) ön. fa. Egymással viszonyban álló tárgyak, részek stb. bizonyos
rend, nagyság, alak szerénti megegyezése. Egyenrnér-
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téütn vannak az emberi tettben a hetek, ütemek, fülek
EgytnmérUtben épült hát. (Symmetria).

ber. Egyes ház. Egyes élet nem lehet bú nélkül. (Km).
Egyes veréb. 2) Egy számból álló, egy (arab vagyis
EGYENMÉRTÉKÉS, (egyen-mértékés) ősz. mn hindu) jegygyei írt. Egyes szám a számtanban, milyeEgyenmértékkel biró; a szerént alakult, képzett nek l, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9. (Különbözik összeírva.
Emeimértékes ablakok. (Symmctricus). V. ö. EGYEN L. EGYESSZÁM). Azután jőnek a tízesek, ezeket követik a százasak, tovább az ezretek stb. 3) Ami csak
MEBTÉK.
EQYENOLDALÚ, (egyén-oldalú) ősz. mn. Ha- egyszer történik. Egyes hívásra nem is mozdul. Egyet
tmtí oldalú. Egyenoldalú háromszög v. csegily, mely intésre nem fizet. 4) Használtatik nyomatosságul is
n«k mindhárom oldala ugyanazon hosszasága (Trian némely egyet, egyedttlit jelentő szók előtt, pl. ezen
mondat : egyes egyig annyit tesz : a legutolsóig bezágnlnm aeqailaterum).
EGYENRUHA, (egyén-ruha) ősz. fn. Egyenlő rólag , máskép : egytől egyig vagy egy lábig. Egyet
uabára, anyagú , színű ruha , milyet pl. a katonák egyig odavesztek. Egyes egyedül.
ngy némely testületek, intézetek tagjai viselnek
EGYES, (2), (1. föntebb) fn. tt. egyet-t, tb.
Ánt gyermekek, hajdúk egyenruhája. (Uniform).
—ék. 1) Szám, mely egy jegyből áll. Öszveadni
EGYENRUHÁS, (egyén-ruhás) ősz. mn. Egyen először az egyeseket. 2) Oly dolog vagy eszköz, mely
ruhában járó. Egyenruhát polgárok, városi biztatok egyes számmal van megjelölve, pl. a bankjegyek között : egyes (=: egy forintos), a hígmértékek között :
tintvitelSk, udvari szolgák.
egyes (egy ittczés, egy messzelyes stb.). 3) Régiesen
EGYENBUHÁZ, (egyen-ruház) ősz. áth. Egyen,egyetlen' helyett: „Nem irígylcd nékem az én egyeruhába öltöztet, egyenruhával ellát. Egyenruházni át
semet"
Gr. Zrínyi Miklós. V. ö. EGYES, (1), mn. 4)
Műt növendékeit.
Egyesszám, midőn ezt öszveírjnk. V. ö. EGYESEGYENBUHÁZAT , (egyén-ruházat) ősz. fn.
SZÁM.
Egyenrohaféle darabokból álló egész öltözék.
EGYESÉDIK, (egy-es-éd-ik) k. m. egyetédEGYENSÚLY, (egyén-súly) ősz. fn. 1. SÚLYtem, —tél, —étt. 1. EGYESÜL.
EGYEN.
EGYES-EGYEDÜL, (egyes-egyedül) ősz. ih.
EGYENSZÁRU, (egyen-száru) ősz. mn. MértaMinden
társ nélkül, egészen magában.
ailig, minek szárai egyenlők. Egyenszáru háromszög.
EGYESÍT, EGYESIT, (egy-es-ít) áth. m. egye(Tritngulum aequicruruni) melynek két szára egyenlő.
«íí-e«,htn. —ni v. —ént. l) Több külön tárgyat,
EGYENSZÖG, (egyén-szög) ősz. fn. Szög oly
dolgot egy testbe kapcsol, öszveállit, egygyó tesz.
iét rónai között, melyek egyenesen függő irányKét szomszéd telket egyesíteni. A Dunát csatorna által
bú vágják által egymást, vagy folynak egymásba.
a Tiszával egyesíteni. 2) Erkölcsi ért. külön gondolf Angolna rectoa). Mértanilag az egyenszögben kilenczkozása, iránya embereket hasonló véleményre, irányra
ren fok van.
bír, terel. Egyesíteni a pártokra szakadozott hazafiEGYENSZÖGÜ, (egyén-szögű) ősz. mn. Minek akat. 3) Békéltet. Egyesíteni a perét feleket.
egyensröge vagy szögei vannak. EgyenszSgU terem.
EGYESÍTÉS, EGYESÍTÉS, (egy-es-ít-és) fn. tt
EjyenttSgü háromszSg, melynek (egy) egyenszöge van.
egyesités-t, tb. — ék. Cselekvés, mely által többeket
(Triangalnm rectangalam).
egyesítünk. V. ö. EGYESÍT.
EGYÉRTÉKÜ, (egy-értékü) ősz. mn*. Ugyan
EGYESÍTETT, (egy-es-ít-étt) mn. tt. egyesítettuon becafi , ara. Át arany nem egyértékü át exUtttel.
et. Ami több önálló részekből, tagokból egygyé van
EGYÉBTELMÜ,(egy-értelmü)ösz.inn. l)Ugyanalakítva, egy egészszé téve.
ttt, ragy annyit jelentő. Egyéitelmü magyar ét német
EGYESÍTHETŐ, (egy-es-ít-het-ő) mn. tt. egye.ftlirát. 2) Ugyanazon véleményü, gondolkozása, vagy
sithetö-t. Amit egy másikkal, illetőleg amiket egymásvéleményt , gondolkozást matató. Egyértelmű bírák.
sal egyesíteni lehet.
fyyértelmU határozatok. Máskép : egyhangú, egyelmü.
EGYESÍTŐ, EGYESÍTŐ, (egy-es-ít-ő) mn. tt.
EGYÉRTELMÜLEG, (egy-értelmfileg) ősz. ih.
egyesítő-1. Ami két vagy több külön tárgyakat, dolCgranazon véleménynyel, köz megegyezéssel. Egyérgokat egygyé alakít, öszveállít Egyesítő vonal, csatl&atárotm valamit. Máskép : egyhangúlag,
torna, kapocs. EgyesitS pont.
EGYESLEG, (egy-es-leg) ih. Egyenként véve,
EGYÉRTELMŰSÉG, (egy-értelmiiség) ősz. fn.
különkülön.
1) Valaminek azon tulajdonsága, melynél fogra mástál egyet jelent, egy értelme van. Ás eredeti ét forEGYESSÉG, (egy-es-ség) fn. tt. egyettég-e't. 1)
tilott ttívegmek egyértelmlltége. 2) Ugyanazon gon- Egyező állapot, midőn többen megbasonlás nélkül
tekoxia, kő* megegyezés. Többekkel egyértelműség- együtt vannak, élnek. Jó egyességben élő házatok. 2)
ét Itmi valami iránt. Máskép : egyhangúlag, egyel- Egyesület. „ Kiből nagy sokan szentté is lőnek, mig anyaszentegyháznak egyességébe lőnek." Debreczeni Legendáskönyv. 3) Megbékfilés, visszálkodásnak elháriEGYES, (1), (egy-ea) mn. tt egyet-t , v.
'* —ék. 1) Egy külön véve ; magánálló. Egyet em- ása, megszüntetése. Egyeeségre lépni az ellenféllel

EGYESSÉGI—EGYETEMES

EGYETÉMÉSÍT—EGYETÉRTÉS

44

Egyességet eszközleni a háborgó testvérek, a peres feEGYETÉMÉSÍT, (egy-e-tém-és-ít) 1. EGYElek, az adót ét hitelezSji között. Ez utolsó értelemben TÉMÍT.
jobban : egyezség.
EGYETEMESÜL, (egy-e-tém-és-ül) L EGYEEGYE8SÉGI, (egy-es-ség-i, illetőleg egy-ez- TEMÜL.
EGYETEMI, (egy-e-tém-i) mn. tt egyetémi-t, tb.
ség-i) mn. Egyességré (vagy egyezségre) vonatkozó.
—ék.
1) Öszves, valamennyi. Egyetemi akarat, hatáEgyezségi eljárás (t L valamely adós és hitelezöji
rozat. 2) Egyetemet (főiskolát) illető, ahhoz tartozó,
között).
EGYESSZÁM, (egyea-szám) ősz. fn. 1) A szám- arra vonatkozó. Egyetemi épület, tanszékek. Egyetemi
tanban a legelső szám; mást jelent külön írva, 1. ifjúság, tanüókar.
EGYETÉMILEG, (egy-e-tém-i-leg) v. EGYEEGYES, (1) alatt, 2) A nyelvtanban, a hajlításnak vagy ragozásnak azon állapota, midőn az TÉMLEG , (egy-e-tém-leg) ih. 1) Mind közöncsak egy tárgyra vagy személyre vonatkozik. Egyes- ségesen, mindnyájan öszvevéve. 2) Jogtani ért egycszám a nevekben, midőn egy tárgyról, személyről vagy temileg kötelezik magukat az adósok, midőn ugyantulajdonságról van szó. Egyesszám az igékben , midőn azon kötelezettségért úgy állanak jót, hogy egyik a
egy személynek v. tárgynak hatása vagy állapota ha- másikért, azaz, egy mindnyájáért, és mindnyája egyért
fizetni tartozzék, (ín solidnm).
tároztatík meg.
EGYETÉMÍT, EGYETEMIT, (egy-e-tém-ít)
EGYEST, (egy-es-t) ih. Egy mértékben, egy
áth. m. egyetemít-étt, htn. —ni v. —eni. 1) Több küarányban. Nem eszik egyest a hasával. (Km).
lön eszméket általános fogalommá alakít, egy köz
EGYESTALPU, (egyes-talpú) ősz. mn. 1. EGYeszmébe foglal, péld. az egyedekből fajokat, a fajokTALPU.
ból nemeket alkot 2) Mindközönségessé, általánossá
EGYESÜL, (egy-es-ül) önh. m. egyesiU-t. 1) tesz.
Egy egészszó alakúi, öszvekapcsolódik, egygyé lesz.
EGYETÉMÍTÉS, EGYETÉMITÉS, (egy-e-tém2) Erkölcsi ért egy véleményre megy által másokkal. ít-és) fa. tt egyetémtíés-t, tb. — ék. Cselekvés , mely
3) Párosodik, nemileg közösfii.
által valamit egyetemírünk. V. ö. EGYETÉMÍT.
EGYESÜLÉS, EGYESÜLÉS, (egy-es-fil-és) fh.
EGYETÉMLEG, (egy-e-tém-leg) 1. EGYETEMtt egyesülét-t, tb. —ék. 1) Egy egészszé alakulás, BEN, és EGYETÉMILEG.
egygyé levés. Folyóvizek egyesülése. 2) Egy véleEGYETEMLEGES, (egy-e-tém-leg-és) mn. tt.
ményre, akaratra térés. Pártfelek egyesülése. 3) Meg- egyetémleges-t, v. —ét, tb. —ék. Egyetemleg elvállalt
békiilés. 4) Párosodás, nemi közösülés.
Egyetemleges adóitág. V. ö. EGYETÉMILEG.
EGYETEMLEGESEN, (egy-e-tém-leg-és-en) 1.
EGYESÜLET, EGYESÜLET, (egy-es-ül-et) fa.
tt egyesület-ét. Általán állapot, midőn több külön EGYETÉMILEG.
EGYETEMLEGESSÉG, (egy-e-tém-leg-és-ség)
részek, tagok egy testben, tömegben egyesítve vannak, különösen, erkölcsi ért. több személyekből álló fa. tt egyetémlegésség-ét. Egyetemes kötelezettsége
társaság, mely bizonyos czélnak, bizonyos eszközök több személyeknek, például adósoknak. (Solidarítas).
EGYETEMÜL, EGYETEMÜL, (egy-e-tém-ül)
által elérését tűzte ki magának. Vallási, pólyán, tudományos, gazdasági, orvosi stb. egyesületek. Ujabban önh. m. egyetémül-t. Egyetemivé, azaz, közönségessé,
általánossá alakúi. Észtanilag, egyetemülnek az eszegylet főnév szinte ez értelemben jött divatba.
mék
, midőn különös jegyeiket elhagyjuk, s köz jeEGYESÜLT, (egy-es-ül-t) mn. tt. egyesült-ét.
gyeiknél fogva egy fogalomba kapcsoljuk.
Egy testté, tömeggé alakult; egybekapcsolt. Bács és
EGYETÉMÜLÉS, EGYETÉMÜLÉS, (egy-eBodrog egyesült vármegyék. A Tisza szabályozására
tém-fil-és) fa. tt egyetemiilis-t, tb. —ét. Különkülön
egyesült társulatok.
egyes eszméknek általános fogalommá változása. V.
EGYETEM, (egy-e-tém azaz —töm) fa. tt
ö. EGYETEMÜL.
egyetém-ét. 1) Mindenség; bizonyos tér, vagy idő köEGYETÉRÖ, (egyet-érő) ősz. mn. Ugyanazon
zötti lények öszvege, egy tömegben létele. Világ egyebecsü, áru, értékű, egyértékfi. Az én kardom egyelérö
teme. Az égi testek egyeteme. Az áüat-, növény- és ása tiéddel.
ványország egyeteme. 2) Község, közönség. Az ország
EGYETÉRT, (egyet-ért) ősz. önh. 1) Valakivel
rendéinek egyeteme, vármegye egyeteme. 3) Főiskola, ugyanazon véleményben van.' Ezen tárgyra nézve tömely minden szakbeli tudományok tanszékeivel el kéletesen egyetértek veled. 2) Oszveczimborál, valamely
van látva (Universitas scientiarum). Pesti kir. egyetett végrehajtására mással szövetkezik. 3) Megfér,
tem. Bécsi egyetem. Műegyetem (Polytechnicum).
békével megvan másokkal.
EGYETEMBEN, (egy-e-tém-ben) ih. l) Mind
EGYETÉRTÉS, (egyet-értés) ősz. fa. 1) Midőn
öszvesen, valamennyien. 2) Egyszersmind, egy úttal. bizonyos tárgyra nézve mással vagy másokkal ugyanEGYETEMES, (egy-e-tém-és) mn. tt. egyetémés-t, azon véleményben vagyunk. 2) Czimborálkodás valav. —ét, tb. —ék. 1) Öszves, mind, közönséges. Egye- mely tettnek végrehajtásában. 3) Békés, csendes,
temes emberi nem. 2) Együtt, egymásért lekötelezett, megférő együttlétei, együttlakás. Szép egyetértésben élni.
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EGYETÉRTŐ, (egyet-értő) ősz. mn. 1) Eg7
gondolkozása. Egyetértő tanácsosok, bírák. 2) Öszveférő, egymással békén, csendesen élő. Egyetértő házatok, tatvérek, rokonok.
EGYETÉRTÖLEG, (egyet-értőleg) ősz. ih. 1)
Közréleménynyel, egy akarattal. 2) Egymással megférte.
EGYETLEN, (egy-ig-len = cgy-cg-lcn = egyel-len) mn. tt. egyetlen-t, tb. —ék. Olyan egy, melynek mása, hasonlója, párja nincs , milyen caak egy
tan. Képzője étien, nem az ismeretesb tagadó képző,
melynek itt alig volna értelme, hanem, mint imént is
érintők az »'</ régiesen ég határvető rag, melyben úgy
vált a g í-vé mint ezekben : esmeg ismét, sSg sőt,
iss'j (régiesen, pl. Katalin legendájában) ma innét.
Ezen íj rag pedig igen szereti fölvenni a Ián len toldalékot : addiglan, pediglen, ideiglen. Továbbá valamint ma a közéletben úgy régente még többször taLíljuk e szót az egy kíséretében ; tehát eredetileg csak
tatarozó, pl. egyetlen egy := egyiglen egy; hasonlók
•pjfflen egyszer ; egyetlen egyig elvesztek ; egyetlen együl
•a'áltam öt. Amit Káldinál így találunk : „Tekints
.12 én fiamra, mert nekem egyetlenem." (Lukács 9.
38.}, azt a Tatrosi codex így adja : „Tekénts én fiamra mert egyetlen egy énnekem." Továbbá Káldinál
i>: .Mert nem hiszen Isten egyetlen egy ezülött fiának
ntivben." (János. 3. 18.) A Tatrosi codexben e helyin u, sőt általán mindenfitt : egyetlen egy. Későbben használtatott és használtatik ma is mind határoj-.'dl azaz ,egy' szó kíséretében, mind magánosán mel!-:kntvül (szintén mint ideiglen újabb korban) : egyet.V.<m.' Kérelmet egyetlenem ! (Gyöngéd anyai szólitása
^vermekének). Figyelmet érdemel amit Jászay Pál
•rinta Tatrosi codez szótárában a 306. lapon, hogy
y-ig-telen toldott alak szintén eléfordúl a régiségben
i**!q-lfn vagy csak penig helyett.
így jön elő a dunántúli némely nyelvjárásban
'••p'ntfg, sőt megéntelenség (mint mostanág) az egyéni axgént helyett. Országszerte divatos : épenség>'••'• Katalin legendájában is olvassuk : „Egyettél
•V7 uíz megmarada egy egész országban." Mikből
x-gletizik, hogy mind ezek csak toldalékjai, de a
zvomatékot kitüntető toldalékjai (kivált a régiségben)
az tj ragy ig ragnak. T. t. a hangsúly nyomatékosabba tűnik fel, ha több súlytalan tagok követik avagy
il.'ak meg, vagyis két hangsúly egymástól kissé táV'-ibb esik. (V. ö. HANGSÚLY), pl. „mennynek és
fC-hf-ktéremtőjében," „halálnakhalálával'' az utolsó
uók első tagján fekvő hangsúly nem volna oly nyon»tékos, a nek elhagyásával : „menny és föld teremf-Vrlen' .halál halálával." ,Épenséggcl' sokkal job"•»a nyomatékocható mint ,épen.' így ,egyig-egy'
t/-.kiesben sem az első sem az utóbbi ,egy' hang» :';• a nem oly kitűnő, mint ha még egy súlytalan szó'-£ járul elébe : ,egyiglen egy'. Nyelvészeink csakva általában azon véleményben vannak, hogy a köz"••?< számos szótoldatok, atóhangzások a magyar
~*r vben a gondolatok menetének némi lassúsága mi-

att történnek, holott azok zenei elemet (rythmust) rejtenek magukban.
EGYETLENEGY, (egyetlen-egy) öszvetótel; 1.
EGYETLEN.
EGYETMÁS, (egyet-más = egy-eg-más v. egyes-más) ősz. tájszó, egymás, holmi helyett.
EGYEVEZÖS, fcgy-evezös) ősz. mn. Hajóról,
vagy inkább csónakról, ladikról mondatik, melyet egy
evezővel húznak.
EGYEZ, (egy-ez) Önh. m. egyes-lem, —tél, —élt.
Valamely ügy, dolog iránt alkudozik, szerződik. Megegyez; kiegyez. Megegyeznek a f elek, mielőtt por útjára
vinnék ügyeiket. Beleegyezni valamibe. Öszveegyemi
egymással. Különböztetésül v. ö. EGYEZIK.
EGYEZÉS, (egy-ez-és) fn. tt. egyezés-t, tb. — ék.
1) Szerződés, alku, valamely peres, vagy kétes ügynek bíró nélküli elintézése. 2) (egyezik igétől származva) öszvehangzás, öszveillés. Zeneszerek egyezése.
Az igének egyezése a névvel számra nézve.
EGYEZÉSPONT, (egyezés-pont) ősz. fa. Azon
kitűzött feltétel, melyet az egyező, szerződő, alkuvó
felek közösen elfogadnak; vagy azon tárgy, mely körül az egyezés forog.
EGYEZET, (egy-ez-ct) fn. tt. egyezet-ét. Az
egyezésnek következménye ; egyezés elvont értelemben véve; végrehajtott egyezés.
EGYEZHETLEN, (egy-ez-het-len) mn. tt. egyethetlen-t, tb. —ék. 1) Aki nem egyezhet, vagy ami
iránt egyezni nem lehet. Egyezhetlen osztályosok.
Egyezhetlen Ügy. 2) Ami nem egyezhetik, ami egymással öszve nem illik, meg nem fér. A föl nem hangolt zeneszerek egyezhetlenek. Némely színek egyezhetlenek egymással.
EGYEZHETLENSÉG, (egy-ez-het-len-ség) fn.
tt. egyezhetlenség-ét. Különféle személyek vagy tárgyak abbeli tulajdonsága vagy természete, melynél
fogva nem egyezhetnek. V. ö. EGYEZ, EGYEZIK.
EGYEZIK, (egy-ez-ik) k. m. egyez-tem, —tél,
—étt. Valamely dolog, lény, melynek szabad akarata
nincsen, mintegy természeti szükségből öszveillik, öszvehangzik, öszvefér. Megegyezik, öszveegyezik. Ezen
dolog a becsülettel meg nem egyezik. Úgy szép az ének,
ha a különféle hang öszveegyezik. A személyes névmás
az igével számban és személyben egyezik.
EGYEZKEDÉS, (egy-ez-kéd-és) fn. tt. egyezkedés-t, tb. —ék. Cselekvés midőn egyezkedünk.
EGYEZKEDIK, (egy-ez-kéd-ik) k. m. egyezkedtem, —tél, —étt. Valamely ügy, dolog iránt alkudozik, szerződő állapotban van, alkura lépni, szerződni
akar s ezen akaratát tcttleg gyakorolja is; peres
ügynek biró nélkül barátságosan elintézését, kiegyenlítését nyilvánítja.
EGYEZMÉNY, (egy-ez-mény) fn. tt. egyezmény-1, tb. —ék. Általán, gondos, és mesterséges illesztésből eredeti öszveillés. (Harmónia). Különösen
1) A zenészeiben többféle hangoknak kellemes egyesítése. (Harmónia musica). 2) A festészetben, midőn
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nincs benne semmi kirívó színezet, az alakzatok öszveillők, a kifejezés megfelel a kiállítói szándéklott tárgynak stb. 3) A bölcselőknél, a mindenség valamennyi
lényeinek oly viszonya egymás között, melynél fogra
a végczélra egyesülnek. Étttani egyezmény, azaz a
gondolkodásnak általános főéivé, melyet másképen ellenmondát elvének neveznek. (Köteles Sámuel Logikája. Nagy-Enyed 1830. 40. §.). Erkölcsi egyezmény,
két vagy több egyén gondolkozása, akarata, és hajlama között Jogtani ért. a végrehajtott egyezés.
EGYEZMÉNYES , (egy-ez-mény-és) mn. tt.
egyezményés-t, v. —ét, tb. —ék. Aminek részei egyezményben vannak. Egyezményét tettalkat, zene, festmény , gondolkozót, erkölcsök. Egyezményes bölcseleti
rendtter. V. ö. EGYEZMÉNY.
EGYEZMÉNYI, (egy-ez-mény-i) mn. tt egyetményi-t, tb. —ék. Egyezményt illető, arra vonakozó.
Egyetményi szabályok, tulajdonságok.
EGYEZMÉNY1LEG , (egy-ez-mény-i-leg) ih.
Úgy, mint az egyezmény szabályai kívánják.
EGYEZŐ, (egy-ez-ő) mn. tt egyetS-t. 1) Szerződő , alkuvó, valamely ügyet barátságosan elintéző.
Egyező felek. 2) Az egyezik igétől, öszvehangzó, öszveillő, megférő. Egyező hangszerek. Egyező minek.
EGYEZÖLEG, (egy-ez-ő-leg) ih. Egy értelemmel ; oly módon, mely valamivel megegyezik.
Egyetőleg nyilatkozni valamely tárgy felöl. A végrendelettel egyezb'leg osztatni meg át örökségen. Térvényekkel egyezSleg cselekedni, ítélni.
EGYEZSÉG, (egy-ez-ség) L EGYESSÉG, 3).
EGYEZTET, (egy-ez-tet) áth. m. —egyeztet-tem,
—tű, —itt. 1) Másokat valamely kétes, vagy peres
ügyben alkura, szerződésre, békeségre léptet Megegyeztet, öszveegyeztet. Egyeztetni az osztozó testvéreket.
2) Öszveilleszt, öszhangoztat Egyeztetni a hangszereket. Egyeztetni az igét a tárgyeseti nemei.
EGYEZTETÉS, (egy-ez-tet-és) fű. tt egyettetés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által valakiket v. miket egyeztetünk. V. ö. EGYEZTET. A czivódó házatok egyeztetése. A beszéd részeinek egyeztetése.
EGYFAJÚ, (egy-fajú) ősz. mn. Ugyanazon fajból való, azon fajhoz tartozó. Egy faji állatok, növények. Atr. ért. hasonló indulata, természetű. Egy fajú
korhelypajtások.
EGYFALKÁS, (egy-falkás) ősz. mn. Növények
osztálya, melyeknek hímszálai öszve vannak nőre.
(Monadelpha). Egyfalkds virágú növények.
EGYFÉLE, (egy-félé) ősz. ih. 1) Egy irányra,
czélra. Egyféle repültek a kieresztett galambok. 2)
Egy darabra, egy részre. Az egész örökség egyféle ment.
EGYFÉLE, (egy-félé) mn. tt egyfélét, tb. egyfélék. 1) Egy felekezethez, nemhez, osztályhoz tartozó.
Egyféle emberekkel társalogni. Egyféle gabonát termeszteni. Egyféle munkával foglalkodni. 2) Hasonló
alakú, formájú, színű, anyagú stb. A katonák egyféle
posztóból viselnek ruhát, fegyvereik is egyfélék. 8) Nem
több, csak azonegy. Évhosszat egyféle nadrágban jár.
Egyféle ételt eszik mindennap.
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EGYFÉLEKÉP, v. EGYFÉLEKÉPEN, (egyféle-kép v. —képen) ősz. ih. Egyformán, egy módra,
nem kiilönbözőleg; hasonlólag. Több Ízben egyfélekép
nyilatkozni. A vádlott mindannyiszor egyfélekép vallott.
EGYFÉLESÉG, (egy-féleség) ősz. fa. Egyfor- '
maság, ugyanazon alakja, módja valaminek. Ax egyféletég unalmas. V. ö. EGYFÉLE.
EGYFELŐL, (egy-felől) ősz. ih. Egy részről,
egy oldalról, egy tájról, irányról. Nem csak egyfelől
rontott be az árvíz a városba. Már régen egyfelől fú a
étéi. Újabb időben némelyek megkülönböztetik ezen
kérdésre hol ? amidőn felUl-i írnak és mondanak :
egyfelől megütötte a guta ; egyfelől dOgvétt, másfelől
éhség pusztítja a hazát.
EGYFOGATÚ, (egy-fogatd) ősz. mn. Egy vonó
marhával, különösen egy befogott lóval, szamárral
stb. ellátott Egyfogatú kis kocsi, taliga. Vétetik főnév gyanánt is. EgyfogatiSn kirándulni valahová.
EGYFOKÚ, (egy-foku) ősz. mn. A maga nemében ugyanazon fokon álló. Három nap folytában egy
fokú melegség volt.
EGYFOLYTÁBAN, (egyfolytában) ősz. ih.
Folytatólag, szünet nélkül, félben nem szakasztva.
Egyfolytában tíz mérföldet lovagolni. Egyfolytában
elolvasni a könyvet.
EGYFORMA, (egy-forma) ősz. mn. Hasonló
külsővel, alakkal bíró. Egyforma ruhában járó testvérek. Egyforma nagyságú, hajú, szemű ikrek. Egyforma
házak, bútorok. Újabb szóval: egyded.
EGYFORMÁN, (egyformán) ősz. ih. Hasonló
külsővel, hasonló alakban; ugyanazonkép, egyfélekép. Egyformán viselik hajaikat. Egyformán oUözkVdnek. Használtatik belsőleg is e helyett : egyaránt.
Egyformán (azaz egyaránt) osztozkodni.
EGYFORMÁRA, (egy-formára) ősz. ih. Ugyanazon módra, alakra, külsőre. Egyformára szabni a katonák öltözetét.
EGYFORMASÁG, (egy-formaság) ősz. fn. Külön dolgoknak vagy személyeknek hasonlósága, külsejökre, alakjokra nézve. Másképen s újabb alkotásu
szóval : egydedség.
EGYFORMÁTLAN, (egy-formátlan) öac. mn.
Másmás formájú, alakú, külsejű; nem egyenlő.
EGYFORMÁTLANSÁG , (egy-formátlamag)
ősz. fn. Tulajdonság, vagy inkább állapot, melynél
fogva az egymáshoz hasonlított tárgyak külsejükre,
alakjokra nézve nem egyeznek, egymástól különböznek.
EGYFŰVŰ, (egy-füvfi) ősz. mn. Amit évenként
egyszer kaszálnak; amin csak agg széna terem, nem
sarju is. Egyfüvü kaszálórét.
EGYHAMAR, ÉGYHAMARJÁBAN, (egy-hamar v. —hamarjában) ősz. ih. Egykönnyen, mindjárt E paffpának nem találni egyhamar párját. Nem
egyhamar gyógyul be ezen seb.
EGYHANGÚ, EGYHANGÚ, (egy-hangú) ősz.
ron. 1) Egy hangból álló, egy hangot adó, egy han-
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ion lejtő. Egyhangú fiuk. Egyhangú húr. Egyhangú
bétád. 2) Átv. ért egyértelmű. Egyhangú szavasat.
EGYHANGÚLAG, EGYHANGÚLAG, (egyhangúiig) ősz. ih. 1) Ugyan azon hangot adva, egy
foka hangon lejtre. Egyhangúlag stóló duda. Egyhangvlag tjteni a ttokat. 2) Átv. ért. egyértelmfileg, köz
akarattal. Egyhangúlag dönteni el valamely tárgyat.
E'iyíangulag ellene Havaztak. Egyhangúlag kiáltották
ti iipsiitlBnek.
EGYHANGÚSÁG, EGYHANGÚSÁG, (egyhangúság) 5sz. fn. 1) A hangnak vagy hangoknak
azonsága, folytonosan azon lejtésben maradása. A klltfaffít hangszerek egyhangúsága. Egyhangúság a ttok
tirjtúfben. 2) Értelem-, véleményegység.
EGYHÁBOMSÁG, (egy-háromság) ősz. fn. Keresztény hittan szerént az istenségnek azon tulajdonsága, minél fogra lényegében egy, személyében pedig
három. Jelenti az isteni személyek öszvegét is. Szent
'^háromság, azaz Atya, Fiú és Sz. Lélek.
EGYHÁBOMSÁGU, (egy-háromságu) ősz. mn.
Ép-háromságból álló; ami lényegében egy, személyében pedig három. Egyháromságu istenség. (TrinaDeitas).
EGYHASI, (egy-hasi) Ősz. mn. tt. egy hasi-1, tb.
—ai. 1) Szélesb ért oly magzatokról mondatik, melyek egy anyától lettek. 2) Szorosb ért egyhasiak az
ikrek, ragy hármas négyes szülöttek, kiket egyszerre
róelt méhben az anyjok.
EGYHÁZ, (egy-ház) ősz. fn. 1) Templom, isteni
tiszteletre szentelt nyilvános épület, melyet a magyar
oemesb értelemben egyháznak azért nevezett, mert
eleinte hihetőleg egy helynek csak egy temploma volt,
Tilamint ma iá kisebb, kivált egy vallásu helységnek
csak egy temploma van, melyet Itten házá-n&í vagy
KtHtegykdniak is hínak. Anyaegyház, fiókegyház.
„8 un harang az éj felében
Szent misére intve, szólal;
Míg egyházban zeng az ének
A magas szülött nevének."
Tompa.
Eléjön már a régi bibliafordításokban is. „Monda
kedig Jézus a papok fejedelminek és az egyház mesterinek* (ad magistratus templi). Tatrosi codez. 2)
Átr. árt a keresztény hívek közönsége. L. ANYASZENTEGYHÁZ.
EGYHÁZA, (egy-háza) ősz. helynév. Helyraer.rra : Egyhátd-n, —rá, —ról. Számos magyar várook, helységek és puszták nevében talaltatik. Ágasr^/háta (Pest megye és Kis-Kunság); Bánegyháza
Pert m.); Derékegyháza (Csongrád m.) ; Délegyháza
(Pert m.); Dombegyháza (Csanád m.) Fehéregyháza
ír. Sopron m.; faluk Máramaros, Pozsony, Somogy m.;
pJrták Beké*, Borsod, Pest m.; erdélyi faluk AlsóF-;«r m. és Besxtercze vidékében); Félegyháza (mv.
Kii-Konságban, fsJn Bihar, puszta Szabolcs m.); Fü••
' >— (Bihar m.); Halom— (Pest m.); Kerek— (Béta, Bihar m. Kis Kunság.); Két— (Békés m.); Kö«*- (Bihar m.); Német— (Fejér m.); Nyár—
AKAD. EAOY SZOtlk. H. EÜT.
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(Pest m.); Nyír— (Szabolcs m.); Stég— (Borsod
m.); Szék— (Csanád m.); Szent-László— (Szála m.) ;
Szolga— (Fejér m.); TOvis— (Arad m.); Toros—
(Pest, Békés, Csongrád m. s Erdélyben).
EGYHÁZADÓ, (egy-ház-adó) ősz. fn. Adó, melyet a keresztények illető egyházaikra, azaz, templomaik, papjaik fentartására, szükségeire fizetnek, vagy
hajdan némely más czimek alatt is fizettek.
EGYHÁZAS, (egy-házas) ősz. mn. 1) Egyházzal, azaz, templommal biró, ellátott. Egyházai helység.
2) Egy lakó-telket biró. Egyházat nemes, gazda, jobbágy. 3) Sok magyarországi helységnek jelző' neve.
Lásd itt alább.
EGYHÁZAS-BÁST, falu Gömör megyében;
helyragozva : —Bást-on, —rá, —ról.
EGYHÁZAS-BÖDÖGE, puszta Veszprém megyében ; helyr. —DSb'ógé-n, —re, —r8l.
EGYHÁZAS-BÜK, puszta Szála megyében;
helyr. BÜk-Sn, —re, —rSl.
EGYHÁZAS-FALU, helység Sopron megyében ; helyr. —Falu-ba, —bán, —ból.
EGYHÁZAS-FÜZES, falu Vas megyében; helyr.
Füzes-re, —én, —rSl.
EGYHÁZAS-GÉLLE, falu Pozsony megyében;
helyr. —Géllé-n, —re, —ról.
EGYHÁZAS-HOLLÓS, falu Vas megyében;
helyr. Hollós-ön, —rá, —ról.
ÉGYHÁZAS-KARCSA, falu Pozsony megyében;
helyr. —Karcsá-n, —rá, —ról.
EGYHÁZAS-KARMACS, puszta Szála megyében ; helyr. —Karmacs-on, —rá, —ról.
EGYHÁZAS-KESZÖ, falu Vas megyében; helyr.
—KeszS-n, —re, —röl.
EGYHÁZAS-MARÓT, falu Hont megyében;
helyr. Marót-on, —rá, —ról.
EGYHÁZAS-EÁDÓCZ, falu Vas megyében;
helyr. —Rádócz-on, —rá, —ról.
EGYHÁZAS-SZECSÖD, falu Vas megyében;
helyr. SzecsSd-Sn, —re, —rSl.
EGYHÁZATYA, (egy-ház-atya) ősz. fn. 1) Előkelő hiteles személy, ki az egyház, azaz, templom jövedelmeit és tökéit kezeli, s azokra felügyel. 2) így
neveztetnek az első keresztény századokból azon hittanitók, kiknek hátramaradt munkáikból, mint hiteles
kútfőkből, a r. kath. egyház tana szerént a valódi
első keresztény tudományt megismerhetjük.
EGYHÁZFALÜ, helység Sopron megyében;
helyr. Egyházfalu-ba, —bán, —ból.
EGYHÁZFALVA, helység Pozsony megyében;
helyr. Egyházfalvá-n, —rá, —ról.
EGYHÁZFI, (egy-ház-fi) ősz. fn. Templomi szolga, ki a templomot kinyitja, bezárja, a papot öltözteti,
a egyéb szolgálatokat is tesz, péld. gyertyát gyujtogat, pörsölyt hord, harangoz stb. Máskép, rontott latinsággal : sekrestyés.
EGYHÁZFIA, (egy-ház-fia) 1. EGYHÁZFI.
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EGYHÁZCTLAK, (egy-ház-fi-lak) ősz. fn. Némely templomokhoz oda épített különös lak, az egyházfi számára. Általán, akármily lak, mely kizárólag
az egyhizfiaké.
EGYHÁZFISÁG, (egy-ház-fiság) öu. fn. Egyházn-szolgálat.
EGYHÁZGAZDA, (egy-ház-gazda) ősz. fii. Az
egyház, azaz, templom javaira felügyelő személy; 1.
EGYHÁZ ATYA 1).
EGYHÁZGYŰLÉS, (egy-ház-gyfilés) ősz. fn.
Széles ért az egyház igazgatóinak gyűlése, az egyház
ügyeit illető tanácskozás végett. Szorosb ért. a főpapok, és ezek által meghívott egyházi személyek gyülekezete. KStSniéget, tartományi, pütpOiá egyhátgyuUt.
EGYHÁZI, (egy-házi) 5sz. mn. Egyházhoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Különösen 1) Papi.
Egyháti némely, egyháti áldát, egyháti jóttág. 2) TemplomL Egyháti butid, térne, fiuk, ttolgálat, ttertaríát.
3) A hívek egész közönségét illető. Egyhdti gytíUt,
könyv, ttokat. Egyháti törvények. Egyháti jog.
EGYHÁZILAG, (egy-házilag) ih. Egyházgynlésileg; az egyház főpapjainak és igazgatóinak határozata, egyezése által.
EGYHÁZJOG, (egy-ház-jog) ősz. fő. 1) Az egyházat és egyházi személyeket és dolgokat illető jogok, szabadságok öszvege. 2) Gyűjteménye azon törvényeknek, melyeket az egyház elöljárói az egyházi
személyeket és ügyeket illetőleg hoztak. (Jós canonicum).
EGYHÁZKELÉS, (egy-ház-kelés) ősz. fn. Széftartás, melylyel a gyennekágybót fellábadott asszonyt
az illető lelkész a templomba bevezeti, beavatja.
Máskép : beavatát.
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EGYHÁZMEGYE, (egy-ház-mégye) ősz. fn. Általán kerület, mely az egyházhoz tartozó, s bizonyos
főnök felügyelése alatt létező hívek számát foglalja
magában. Ilyenek : pütpüktég, fSetptrettég, aletperutig, plébánia. Különösebben jelenti az egy főpap,
péld. ének, püspök alatt levő híveket, s azon kerületet , tartományt, melynek hívei fölött a főpap lelki
hatalmat gyakorol. (Dioecesis).
EGYHÁZMEGYEI, (egy-hái-mégyei) ősz. mn.
Egyházmegyét illető, egyházmegyéhez tartozó, ária
vonatkozó. Egyházmegyei gylllét, tanáét, rendeletek.
EGYHÁZNAGY, (egy-ház-nagy) ősz. fa. Általános nevezete az egyház főpapjainak, milyenek a
pátriárkák, érsekek, püspökök, apátok, prépostok.
Némely régiek éltek e szóval bibornok (cardinalis) értelemben.
EGYHÁZNAP, EGYHÁZNAPJA, (egy-ház-nap
v. —napja) ősz. fn. A romai katholikosoknál jelenti
azon napot, vagy napnak emlékünnepét, melyen a
templom megáldatott, vagy fölszenteltetett; máskép:
ouctánap, vagy egyszerűen : buctú.
EGYHÁZPÁRTFOGÓ, (egy-ház-párt-fogó) ősz.
fn. Személy, kinek joga van az egyházi lelkészeket
kinevezni, így nevezik a testületet iá, mely hasonló
joggal bír. Hosszasága miatt jobb külön írni : egyháti pártfogó i egyháti kegyúr.
EGYHÁZRABLÓ, (egy-ház-rabló) ősz. fa. Ki
templomot rabol, egyházi drágaságokat oroz.
EGYHÁZSZEG, EGYHÁZSZEGH, fáin Nyitra
és Vas megyékben; helyr. Egyháztteg-ént
—re,

EGYHÁZSZOLGA, (egy-ház-szolga) ősz. fa. Általán személy, ki egyházi szolgálatokat tesz , tehát
EGYHÁZKELŐ, (egy-ház-kelö) ősz. fn. L EGY- maga az illető pap is. Különösen szolga, ki a temHÁZKELÉS.
plomra fölfigyel, s abban némi szolgai munkákat véEGYHÁZKERÜLET, (egy-ház-kerulet) L EGY- gez, milyen az egyházfi, harangozó stb. Külön írva :
egyháti ttolga.
HÁZMEGYE.
EGYHÁZTANÁCS, (egy-ház-tanács) ősz. fa.
EGYHÁZKORMÁNY, (egy-ház-kormány) ősz.
fű. Hatóság, mely a szélesb vagy szűkebb értelemben Egyházi személyekből, ülnökökből álló tanács, az
egyházi főnök, vagy helyettesének elnöklete alatt,
vett egyházat kormányozza.
EGYHÁZKÖNYV, (egy-ház-könyv) ősz. fn. mely ás egyház elé tartozó ügyeket elintézi, s ás ilKönyv, melyből az illető pap az egyházban imádko- lető perekben ítéletet hoz. (Consistoriom).
zik, így neveztetnek továbbá mindazon könyvek,
EGYHÁZTANÁCSI, (egy-ház-tanácsi) ősz. mn.
melyekben a templom vagy egyházi gyülekezet ügyei Egyháztanácsra vonatkozó, egyháztanácsot illető, atfóljegyezvék, milyenek, az anyakönyvek, halottas tól eredett Egyháttanáeti Ölét, egyháttanáeti ítélet.
könyvek stb.
EGYHÁZTOLVAJ; (egy-ház-toivaj) ősz. fa. i.
EGYHÁZKÖNYVI, (egy-ház-kőnyvi) ősz. mn.
EGYHÁZRABLÓ.
Egyházkönyvre vonatkozó; Egyházkönyvből való.
EGYHÁZVIDÉK, (egy-ház-vidék) ősz. fn. Az
EgyhátkSnyvi kivonat.
egyházmegye
több kisebb részre, területre osztva,
EGYHÁZKÖR, (egy-ház-kőr) 1. EGYHÁZMEezen területnek ,egyházvidék' a neve, s rendszeréot
GYE.
EGYHÁZLÁTOGATÁS, (egy-ház-látogatás) valamely esperes vagy alesperes alatt áll, a honnan
esperességnek is hívatik.
ősz. fn. Hivatalos eljárás, midőn az egyházi főnök az
EGYHÉJAS, (egy-héjas) ősz. fn. Csigák neme,
alárendelt egyházakat bejárja, s a lelkész és hívek
közti viszonyokat, valamint az egyház jövedelmeit melyek testét egy héj takarja,
vizsgálatba veszi, s ennek következtében, mint jónak
EGYHÉJÚ, (egyhéjú) ősz. mn. Minek egy héja
van. V. ő. HÉJ.
és szükségesnek véli, intézkedik.
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EGY-HÉT, (egy-hét) ősz. fa. Hét napból álló jobb. 2) Egykor, valamikor, régente. Egyidfíben minidőkör, melyet vasárnaptól szombatig számlálunk ren- den magyar nemes nemcsak czim szerént, hanem valódeten, ámbár akánnely más naptól is számithatni , s sággal vitézid volt.
fceink hétfőtől számították , mi megtetszik a hét néEGYIDŐS, (egy-idős) ősz. mn. Ugyanazon kormely napjainak magyar neveiből , ú. m. hétfő ám. a ban levő, egy időben született Az én barátom egyidős
hét feje ás az első napja, tedd ám. kelted (t i. nap). velem.
EjyMre elutazni. Egyhétben egyszer enni meleget. KüEGYIK, (egy-ik) mn. tt egyik-ét. Élünk vele,
lön i> írhatjuk : egy hit, de a következő származé- midőn többek közöl egyet különösen kimutatunk.
kokban inkább öszveírva találjak.
Egyik eb, másik kutya. (Km). A sok közöl ez egyiket
EGYHETES, (egy-hetes) ősz. mn. Ami egy hét- ismerem. Egyik sem szól. Egyik kéz a másikat mossa.
től fogra tart, létezik, él. Egyhetes e»S. Egyhetes be- (Km.). Egyik pap (vagy nap) a másiknak tanítványa.
tegtq. Egykéiét gyermek. Különbözik tőle egyheti, (Km.). Egyik olyan, mint a másik. Egyik másik esők
tat, egy hétre való, terjedő , egy hét alatt történő. tesz valamit. Az egybirtokú személyragok hozzájárnlEflUti éhséget vinni magával. És egyheti munkába tával, Jcözol1 névutó kihagyása eszközöltethetik, ö a
ferfltt. Egyheti utasát, így különböznek ezen időre választottak egyike, körülírva : ó' a választottak közöl
romtkozók : egynapot és egynapi, egyhónapos és egy- egyik. Egyikével az utasoknak találkoztam, körülíráshónapi, egyéves és egyévi. L. —ÉS és —I képzők. sal : egyikkel a* utasok kötői találkoztam. A birok

EGYHETI, (egy-hétí) ősz. mn. 1. EGYHETES.
EGYHETKE, (egy-hétre) ősz. ih. 1) Hét napig
tartó időre. EÜdvotott egyhétre. 2) Hét nap múlva.
Egyhétre vitttatér. Ki tudja , élünk-e egyhétre. Tegnapion, mához, holnaphoz egyhétre.
EGY HIAN v. HÍJÁN, ősz. ih. Élünk vele, midőn valamely kerekszámból csak egy hiányzik, s ekkor a kerekszám elé teszszfik, pl. Egy Mán száz forint,
atat, kilenczvenkilencz. Egyik tizenkilenc*, mánk egy

EGYHÍMES, (egy-hímes) ősz. mn. Minek egy
hímje vagy himazála van. Növényrajzi műszó. Egyhi*esek (Monandria).
EGYfflTÜ, (egy-hitö) ősz. mn. Ugyanazon hiten, valláson levő, azon egyház tanait követő. Egyhitil
tótotok, polgárok.
EGYHÚBÚ, EGYHURU, (egy-hdni) ősz. mn.
it m. Minek egy húrja van ; különösen ilyen hangszer.
(Monochordon).
EGYHUZOMBAN, (egy-hozomban v. hazamban) őaz. ih. Egy hozással ; félben nem szakasztva.
Egybaomban kiirmi egy itcze bort. Egyhutomban hat
uírftlldet elmenni, vagy utazni.
EGYIDEIG, EGYIDEIGLEN, (egy-ideig v.
—ideiglen) ősz. ih. Bizonytalan , vagy bizonyos idő
Urtiig. Eyyideig nálunk maradhatsz. Egyideig szoljait a szerencse neki.
EGYIDEJŰ, (egy-idejü) ősz. mn. 1) Egy időbe* létező, diazlő. Egyidejű gyümölcsök. 2) Egykorú,
agranazon érékben vagy éveket élő. Egyidejű oskola-

egyikét megvesztegették, körülírással : a bírák közöl az
egyiket megvesztegették. Az egyes számban csak a harmadik személyragot veszi fel, de a többesben mind a
harmat : egyikünk, azaz, egyik közölünk, együctek,
v. egyiketek, (Molnár Albertnél: egyitek, mi ma sem
szokatlan) egyikük, némely szójárásban : egyikSjök.
Régi magyar iratokban eléfordul személyrag nélkül
is, pl. azoknak sem egyikhez (a mostam divat szerént:
sem egyikéhez) ; f elmenvén a hajó egyikbe ; mikor volna
a városok egyikben; és igy ISU a napok egyikben; e
két fiamnak egyik üljön te jog felöled. Tatrosi cod.
Asstonyembereknek egyik. Döbrentei cod. De e«ek mai
időben az általánosan uralkodó szokás ellen vannak
s az ekként Írónak vagy beszélőnek hibákul rovatnának ; a régiségben is latinosságoknak látszanak.
EGY1KMÁSIK, (egyik-másik) ősz. mn. Majd
ez, majd amaz; több közöl egykettö; némelyik. Egyikmásik csak ad valamit, ha nem mindenik is.
EGYIPTOM, fn. tt Egyiptom-ot. Felső, vagyis
éjszaki Afrikának termékeny tartománya , latinul
Aegyptus, hellénül dlyvmos, ezért ma némelyek
Egyiptus-nak írják, de az általános népnyelv Egyiptom-ot mond, valamint a régi magyar könyvekben is
így találjuk.
EGYIPTOMBELI, (egyiptom-beli) L EGYIPTOMI.
EGYIPTOMI, (egyiptom-i) mn. tt egyiptomi-t,
tb. —ak. Egyiptomba, vagy Egyiptomból való, ott
történt, onnan eredő. Egyiptomi lakos. Egyiptomi tíz
csapás.
EGYIPTUS, 1. EGYIPTOM.
EGYIRANT, (egy-iránt) ősz. ih. Elemei szerént
azt tenné : egy irányban, azon egy czélra vagy czélból, de ezen jelentésben nem divatos, hanem hibásan
egyaránt helyett használtatik.

EGYIDEJŰSÉG, (egy-idejüség) ősz. fn. Többeknek azon közös tulajdonsága , melynél fogva egy
időben léteznek, vagy hasonló életkornak. Az egyide]8*g leginkább kedve* a barátsági viszonyoknak.
EGYIRÁNYÚ, (egy-irányu) ősz. mn. Egy irányEGYTDÖBELI, (egy-idő-beli) ősz. mn. 1. EGYban futó. Egyirányú vonalak. (Lineae paralellae), 1.
KORÚ.
EGY-EDÖBEN, (egy-idöben) ősz. ih. 1) Ugyan- EGYENKÖZÜ, és v. ö. IRÁNY.
EGYÍT, EGYIT, (egy-ít) áth. m. egyit-étt, htn.
akkor, ugyanazon időszakban. Árpád és Szvatopluk
—ni
vagy
—-eni. Egygyé tesz, két vagy többféle
•T) idSbem Öté*. Ez értelemben két szó s külön írva
4*
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tárgyat úgy öszvekapcsol, hogy egy alakuljon belölök.
EGYÍTÉ8, EGYTTÉS, (egy-ít-és) fii. tt. egyités-t, tb. —ék. Egygyé tevéé, egygyé alakítás.
EGYIZBEN, (egy-ízben) ősz. ih. Egyszer, egyszerre, nem többször. Egytíben öt i» betették a hüsre.
Egyixben két dolgot végetni.
EGYJELENTÉSŰ , (egy-jelentésü) ősz. mn.
Ugyanazon jelentéssel bíró; ugyanazon értelmű. Egyjelentért példabetzédek. EgyjelenUtü talányok. Egyjelenlésü ttok.
EGYKASZÁLATÚ, (egy-kaszálatá) ősz. mn.
Mondják rétről, melyet erenként egyszer kaszálnak,
mely sarját nem terem. Máskép : egyftivu.
EGYKARÚ, (egy-karú) ősz. mn. Kinek egy
karja van. Egykorú nyomorék, kőidet. Szokottabban
félkarú.
EGYKEDVÜ, EGYKEDVŰ, (egy-kedvfi) ősz.
mn. Valamely tárgy iránt sem jó sem rósz kedvet
nem mutató; különösen, semmi részvéttel nem viseltető , vagy részvétet nem jelentő, akár azért, mert a
dolgot kicsinyli, akár pedig, hogy nem óhajtja stb.
EgykedvUnek lenni, mutatkotni valami iránt. Hideg,
egykedvü ember. V. ö. KÖZÖNYÖS.
EGYKEDVŰLEG, (egy-kedvűleg) iE Részvétlenfil, sem jó sem rósz kedvet nem matatva, változatlan kedélylyel, lelki állapottal Egykedvuleg néfni mások Örömét, vagy szomorúiágát. EgykedvUleg venni, fogadni a tort viszontagságait.
EGYKEDVÜSÉG, (egy-kedvüség) ősz. fa. Tulajdonság, melynél fogva valakire sem jó sem rósz változólag nem hat; midőn minden iránt részvétlen. Hideg, megfásult, indühatlan egykedvüség.
EGYKÉT, (egy-két) ősz. mn. Ez mindig az illető név előtt közvetlenül áll, s azért ragozatlan marad. Jelentése : egy pár, vagy bizonytalan számú kevés. Egykét jó ember sok jót tehet. Egykét tehén nem
nagy csorda. (Népd).
EGYKETTÖ, ősz. mn. Nem közvetlenül áll
mellette a főnév, mely a beszéd szövegében már előre
bocsáttatván, e szónál csak alatta értetik, miért ezen
szó ragozás alá jön, péld. Érkeznek már a fecskék, én
is láttam egykéitől. Néha elválasztva mindkét része
ragoztatik. Egyetketttit, egynekkettSnek; de a tárgyeseten kiviil szokottabb, egyedül az utóbbinak ragozása, egykettönek, egykettöért, egykettIMl stb. Főnév
gyanánt áll ily mondatokban : Egyetkettöt lép, megint
, megáll. Egykéitől ugor a tanában.
EGYKEVÉSSÉ, EGYKEVESSÉ, (egy-kevéssé)
ősz. ih. 1) Nem sokat, nem igen, nem nagyon. Egykevétti megijedni, f élni. Egykevéssé kétkedni. 2) Kis
időig. Várako»atok egykevésté. Egykevéssé, és már nem
láttok engem, és ismét egykevéssé, és megláttok engem.
(Káldi, János 16. 16).
EGYKEZÜ, (egy-kezű) ősz. mn. 1. FELKEZÜ.
EGYKI, (egy-ki) ősz. nm. tt egyki-t. 1) Egyvalaki , a sok közöl egy nevecetlen, bizonytalan. 2)
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Egyed v. egyén, személyre vitetve. (Egymi, dologra
vitetve).
EGYKJSSÉ, (egy-kiasé) ősz. ih. 1. EGYKEVÉSSÉ.
EGYKOR, (egy-kor) ősz. ih. Néhai időben, egy
időben; valaha, valamikor. Általán, nevezetlen, határozatlan időt jelent, s mind múlt mind jövő időre vonatkozhatik. Egykor 8 is nép volt. Egykor más világ
volt, mint most. Ha egykor meglátogatnál, örülnék.
Majd egykor IS is más hangon beszél. Egykor-máskor
ám. olykor, néha-néha.
EGYKORÁCSU, (egy-korácsn) ősz. mn. Régies,
ám. egykorú.
EGYKORBAN, (egy-korban) ősz. ih. 1. EGYKOR.
EGYKORI, (egy-kori) ősz. mn. Egy időben volt,
létezett, néhai. Hol vannak egykori társaink t Elmúltak a* egykori jó idők.
EGYKORON, (egy-koron) ősz. ih. 1. EGYKOR.
EGYKORÚ, (egy-korú) ősz. mn. 1) Életét vagy
létét azonegy időponttól számító. Kik egy napon születtek, ez értelemben legszorosabban véve egykoruak.
2) Ugyanazon időben élő, habár egyik előbb született is, mint a másik. Hunyadi János és Gáliéi ülrik
egykoruak voltak. Használtatik főnév gyanánt is.
EGYKORÚSÁG, (egy-kordság) ősz. fn. Tulajdonság, melynélfogva ketten vagy többen vagy ugyanannyi életévet számlálnak, vagy egy időben, időszakban élnek, ámbár évszámra különböznek. V. ö. EGYKORÚ.
EGYKÖNNYEN, (egykönnyen) ősz. ih. Könynyfi móddal, nehézség nélkül, egyhamar. Innen ugyan
meg nem nabadulsz egykönnyen. Nem találsz egykSnynyen ily hív cámborát.
EGYKÖZARÁNYU, (egy-kőz-arányn) ősz. mn.
1. EGYENKÖZÜ, PÁRHUZAMOS.
EGYKÖZÜ, (egy-közü) ősz. mn. 1. EGYENKÖZÜ.
EGYLÁBIG, (egy-lábig) ősz. ih. Az ntósó emberig , mindvalamennyien, egyet sem véve ki; máskép : egyttálig. Egylábig vagy mindegylábig odavesztek a csatában. Jobbára veszélyt jelentő mondatokban
használtatik.
EGYLÁBÚ, (egy-lábu) ősz. mn. Egy lábbal bíró. Használtatik tulajd. és átv. értelemben. Egylábú
kórvilé*. Egylábú antalka. Máskép : féllábú.
EGYLAKI, (egy-laki) ősz. mn. így neveztetnek
azon növények, melyeknek párzó részei külön virágokban ugyan, de azonegy törzsön vannak. (Monoecia).
EGYLAPOS, (egy-lapos) őse. mn. Oly házfödélről mondatik, melynek csak egy lejtő oldala van,
a másik pedig függőlegesen áll. Egylapos tető.
EGYLEBBENYU, (egy-lebbenyfi) ősz. mn.
Mondatik rovarokról, melyeknek egyszerű lebbenyök,
azaz röpüjök, szárnyok van. (Monoptera).
EGYLEJTES, (egy-lejtes) ősz. mn. L EGYLAPOS.
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EGYLEG, EGYLEGÉS, EGYLEGÉSIT, (egyleg, egy-leg-és, egy-leg-és-it) stb. 1. EGYED; EGYEDES; EGYEDESJT stb. melyek amazoknál szokottabbak.
EGYLET, (eg7-el-et) fn. tt egylet-ét. Ujabban
felkapott izó (ttíSglet hasonlatára), ám. egyesület.
Ytdtgylet, tzederegylet, olvasóegylet.
EGYLETI, (egy-let-i) mn. tt egyleti-t, tb. —e*.
Egylethez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Eyyleti
elnök, szabályok, pénztár, törvények atb.
EGYLEVELÜ, (egy-levelü) ősz. mn. így nevezik s ráveszek azon növényeket, melyeknek virágbimbóit egyetlen levél, vagy hártyatok borítja. EgyImlű/Z. (Ochrís monophyllos).
EGYMAGA, (egy-maga) ősz. személyragozott
rituatérő névmás. A többi személyek : egymagám,
(yymagad, egymagánk, egymagátok, egymaguk. Egyedül magam, —magad, —maga stb.
EGYMÁS, (1), (egy-más) személyre és élő dologra viszonyuló ősz. fia. tt egymás-t, (csak az utóbbi
tzó ragoztatik), többese nincsen. 1) Viszonyosán felváltra majd ez, majd amaz; ez is, az is. Egymás szarára hallgatni. Egymát becsületét védelmezni. Egymás
Kajába kapni. Az ebek egymást csíbálják, 2) Főnév
nélkül névmás gyanánt áll a mondatban, és szinte viuonsast jelent Szeressétek egymást, azaz, te őt, és ö
kged, vagy ti őket, és ők titeket, vagy te őket stb.
E'iymáttal megbarátkozni. Egymástól elválni. Egymórra, haragos stemeket vetni. Egymásra haragudni.
Egymáshoz járni. Egymás kezére játszani. Néba az
élettelen dolog személyesittetik. A tzerencsétlentég
tyymátt éri.
EGYMÁS, (2), (L föntebb) élettelen tárgyra viszonyuló ősz. fn. tt egyelmás-t. Különféle holmi, pogjász, bútorok, apróságok. Egyelmást megszabadítani
a. tűzveszély elSl. Egyetmást eldugdosni a zsebekbe. A
többi esetekben is mindkét tagjánál fogva kell ragozni,
pvld. egygyeimáttal, egynekmásnak. Egybenmásban.
R-jygyelmással odábbattani. Egynekmásnak megvásár'Mát valakire bízni. Különbözik : egyetmás.
EGYMÁSBA, (egy-másba) ősz. ih. Egyik a maiikba ; az ebbe, ez pedig abba. Egymásba fonni az
olvík üstökéit. Egymásba fonni a karokat. Egymásba
trtsttttá a gerendákat. Egymásba szövődni. Egymásba
aeretni, bolondulni.
EGYMÁSÉRT, (egy-másért) ősz. ih. Ez v. ezek,
tzért v. azokért, és viszont Egymásért kezeskedni,
*zas egyik a másikért; mindnyája egyért, és egy
mindnyájáért Élni halni egymásért.
EGYMÁSUTÁN, (egy-mas-utan) ősz. ih. Folytonosan, megszakadás nélkül; gyorsan, hamar. Egymdmté* ballagni. No esők rajta legények, egymásután !
Rigoztatni is szokott mint valamely főnév. Az egy
itdrutánt nem tudni vagy nem tartani meg.
EGYMENDEN, (egy-menden) ősz. mn. régies.
Ma : mmdciM, kiki. „Egymendennek K müvelkedete
uerent* (unicuique secundum opera ejus). Tatrosi co
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dex. „ Adatnak Tála ő nekik egymenden napon (quotidie) két testek és két juhok." Bécsi cod. Olyan öszvetétel mint a mai egynémely, egynéhány.
EGYMI, (egy-mi) ősz. fn. vagy nm. Egy valami. Dologra vonatkozik, (egyki, személyre). Használják ezen értelemben : egyed.
EGYMILEG, (egy-mi-leg) ősz. ih. 1. EGYEDILEG.
EGYMINDEN, 1. EGYMENDEN.
EGYMISÉG, (egy-mi-ség) ősz. fn. 1. EGYEDISÉG.
EGYMISÍT, (egy-misít) ősz. áth. 1. EGYEDÍT.
EGYNAPÉLTÜ, (egy-nap óltü) ősz. fn. 1. FÁTYOLKA.
EGYNAPI, (egy-napi) ősz. mn. Egy napra való,
egy napig tartó. Egynapi eledel. Egynapi munka. Egynapi út. Egynapi járó föld.
EGYNAPOS, (egy-napos) ősz. mn. Ami egy
naptól fogva él, vagy létezik. Egynapos csecsemő.
Egynapos uralkodás.
EGYNÉHÁNY, (egy-nehány) ősz. mn. Nem
nagy és határozatlan számú. Egynéhány napig maradj
nálunk. Egynéhány forint kisegítene bajunkból. A fővárosban egynéhány ismerősre találtam.
EGYNÉHÁNY, 1. EGYNÉHÁNY.
EGYNÉHÁNYAN, EGYNÉHÁNYAN, (egynéhányan v. —néhányan) ősz. ih. Határozatlan számú
kevesen, nem sokan. V. ö. NÉHÁNY.
EGYNÉHÁNYSZOR, EGYNÉHÁNYSZOR ,
(cgy-nehányszor v. —néhányszor) ősz. ih. Határozatlan számú kevés ízben; nem sokszor. Egynéhányszor
tanúja valék a tisztújitási botrányoknak. Betegségemben
egynéhányszor meglátogatott.
EGYNEJÜ. (egy-nejü) ősz. mn. 1) Kinek egy
neje, felesége van. 2) A növénytanban oly növény,
melynek termő bimbajában egyetlen nőszalacska van.
(Monogynon).
EGYNEJÜSÉG, (egy-nejüaég) ősz. fn. 1) Egy
nővel, feleséggel élés. 2) Némely növények tulajdonsága, melynél fogva egy nőszálok van. V. ö. EGYNEJÜ.
EGYNÉMELY, (egy-némely) ősz. mn. és nm.
Határozatlan valaki vagy valami. Egynémely ember.
Egynémely nyári nap.
EGYNÉMINEMÜ, (egy-némi-nemü) ősz. mn.
Valaki vagy valami, kinek vagy minek neme határozatlan. Egynéminemü idegennel találkoztam. Egynéminemü tárgy elfoglalta telkemet.
EGYNEMŰ, (egy-nemü) ősz. mn. l) Ugyanazon nemből való, azon nemhez tartozó. A házi tyúk,
és gyöngytyúk egynemű madarak, de nem egy fajvak.
A komondor és öleb egynemű állatok. Egynemű a farkas a kutyával. 2) Egyféle, hasonló tulajdonságokkal
biró. Egynemű dologgal foglalkozni. V. ö. NEM, fn.
EGYNEVÜ, (egy-nevtt) ősz. mn. Hasonló nevet
viselő, ugyanazon nevű. Több vármegyék székvaro-

59

EGYNYIRETÜ—EGYBE

raikkal egynevfiek, pL Győr varmegye ét Győr városa,
Pozsonyvárm. és városa, egynevttek.
EGYNYIRETÜ, (egy-nyiretü) o u . m n . E a .
birkát évenként egyszer nyírik, az ily gyapjat egy
nyiretünek mondák. Egynyiretil gyapjú.
EGYOLDALÚ, (egy-oldató) őaz. mn. Minek
egy oldala van. Egyoldalú hátiéig, melynek csak egyfelől van lejtője. Á növénytanban egyoldala a kalász
vagy boglár, midőn virágai a szárnak csak egyik oldalán nyílnak, az ellenoldal pedig csupaszán éli. Átv.
ért. az egyoldalú alatt azt értjük, miben csak egy
részről vétetik valami tekintetbe. Egyoldalú tűnődét,
melyben csak egyik fél kötelezi magát valaminek
teljesítésére. Egyoldalii UOet, mely a tárgyat nem
taglalja minden részről. Egyoldalú vitsgálat, érteketét. Egyoldalú műveltség, imént.
EGYOLDALÚLAG, (egy-oldalúlag) ősz. ih.
Csak egy részről, egyfelől, egy tekintetben, nem
mindfinnen nézve, vizsgálva, Egyoldalúlag ítélni valamely ügyről. Egyoldalúiéig venni fel a dolgot.
EGYOLDALÚSÁG, (egy-oldaldság) ősz. fh.
Tulajdonság, melynél fogva valami csak egy oldalról,
azaz, nem mindenik részről vizsgáltatott, hányatott
meg. Bírálati egyoldalúság. V. 5. EGYOLDALÚ.
EGYOLYKOB, (egy-olykor) ősz. íh. Egyszerídőben, néha.
EGYÓBAI, Cegy-órai) ősz. mn. 1) Egyóráig
tartó. Egyórai út, munka. 2) Egy órakor történő, egy
órára eső. Egyórai Brtíáltát. Egyórai ebédlét.
EGYÓRÁNYI, (egy-órányi) ősz. mn. 1) Oly távolságban levő, melyet egy óra alatt meglehet tenni.
Egyórányi mesttetég, távoltág. Egyórányira menni,
gyalogolni. 2) Ami egy órai időből áll. Egyórányi
időkön.
EGYÓTA, (egy-óta) ősz. ih. Meg van rövidítve,
egy idő óta helyett, s ám. bizonyos időtől fogva,
kezdve.
EGYÖLNYI, (egy-ölnyi) ősz. mn. Minek magassága, széle vagy hossza egy ölre terjed. Egyöbtyi
mélységű vü. Egyöhtyi uélettégu járda.
EGYÖNTETŰ, (egy-őntettt) ősz. mn. Azon egy
öntetből való, egy öntet eredménye. Átviteleién: egy
rendszerű, azonegy rendszerben vagy szellemben
dolgozott, készített
EGYPÁR, (egy-pár) ősz. fa. Ugyanazon nemből
vagy fajból kettő, együtt véve. Egypár csitma. Egypár fehérruha. V. ö. PÁR.
EGYPATÁJU, (egy-patájn) ősz. mn. Aminek
patája, illetőleg patanemfi körme hasitatlan. Egy patáju állatok.
EGYRE, (egy-re) ih. 1) Ugyanarra. Egyre
megy, akár Így, akár úgy. 2) Folyvást, szfinetíen, ismételv* , mely értelemben mind szócskát is fölvesz
maga elé : mindegyre. Egyre alkalmatlankodik keretével. Mindegyre azon töri f tjét.
\
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„Nem hátrálja síkos át,
Szóba sem 411 vad tövissel:
Egyre gázol, egyre fut."
Arany J.
EGYREMÁSRA, (egyre-másra) ösz.ih. l)Folytonosan, egyiket a másik után; nyakrafőre, sietve.
Egyremáira tettik a kétsUleteket. Egyremátra hurctolludnak. 2) Különfélére, sokfélére, holmire. Egyremátra
elkelt a tokpént. 8) Általában, egyiket a másikkal,
jobbat roszabbal stb. értve, számítva. Hogy ás alma
egyremátrat
EGYRENDÜ, (egy-rendű) ősz. mn. )) Egy rendből, rangból való, vagy ahhoz tartozó. EgyrendU urak,
tisttviselölc. 2) Egyforma, rokon, hasonló. Á hírlapíróknak egyrendü foglalkotátuk van.
EGYRÉSZÉNT, (egy-részént) 1. E.GYBÉSZT.
EGYRÉSZRŐL, (egy-részről) ősz. ih. lásd:
EGYRÉSZT.
EGYRÉSZT, (egy-részt) ősz. ih. A dolgot egy
részről, bizonyos oldalról tekintve. Egyrént jobb, hogy
el nem jöttél. Egyréttt örülni, mátréttt uomorkodni
kell a történteken. Egyrént jobb nerttem, hogy úgy
tOrtént. Máskép : egy rettent, egy rétiről. Megfelel
nekik : mdtrétet, máeréttént, mátréströl.

EGYRÉT, (egy-rét) ősz. fa. Valamely táblavagy lemezszerű lapos test egészen véve, öszvehajtatlannl. Egyrétben nyomtatni ét bekötni valamely munkát. Egyrétben kéuftett fOdabrott. Egyrét vászon,
gyolcs. Egyrétben varrt gatyastár. Ha az egyrétet két
egyarányos lapra behajtják, vagy két külön rétet
összevesznek, lesz belőle kétrét. Hétrétben vettpapiroi.
Kétrétben szabott gatya. V. ö. RÉT.
EGYRÉTÜ, EGYRÉTÜ, (egy-réttt) ősz. mn.
Minek egy rété van, mi egy rétből áll. EgyrétU fíSldabrots. Egyrétu gatya. V. ő. RÉT, EGYRÉT.
EGYROSTBAN, (egy-rostban) ősz. ih, Egyizben, egyszer, nem kettőztetve, nem ismételve. V. ö.
ROST.
EGYRÖLEGYIG, (egyről-egyig) ősz. ih. Mindnyájan, elsőtől ntósóig. Egyrölegyig elfutottak. Szokottabban és jobban : egytSlegyig.
EGYRŐLEGYRE, (egyről-egyre) ősz. ik. 1)
Mindenről, valamennyiről sorjában. Egyr&egyre megmondani, mit követett el. 2) Folytonosan, szüneüenul.
EgyrSlegyrt bútlakodik.
EGYRŐLMÁSRÓL, (egyről-másról) ősz. ih. Különféléről, majd erről, majd arról. Hotstat bettélgeté*ben egyríUmátról eléhotakodtunk.
EGYSÉG, (egy-ség) m. tt egytég-ét. 1) Valakinek , vagy minek azon tulajdonsága, melynólfogra
egymaga van. Át Itten egysége. 2) Állapot, midőn
többféle egy egészszé alakulva van, akár anyagilag,
akár szellemileg. Társulati, polgári, vallási egység. 3)
Ugyanazonság. Át eredetűtek ét fordításnak értelmi
tgytége.

EGYSÉGI—EGYSZERÉSÍT

EGYSZÉRÉSÍTÉS—EGYSZERŰSÉG
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EQYSÉGI, (egy-ség-i) mn. tt egytégi-t, tb. —e*. át aprólékot Jöttéteket. EgyneretÜeni a bonyolódott
Egyikre vonatkozó. Nyelvegytégi, hitegységi tSrek• + ^JL
EGYSZERESÍTES , (egy-szér-és-ít-és) fa. tt
titek.
EGYSEM, (egy-sem) tagadó nm. tt egyebem egystéréttíét-t, tb. — ék. Cselekvés, mely által valamit
Több, vagy sok közöl senki, vagy semmi. Soktól kér- egyszeressé teszünk.
EGYSZERI, (egy-szér-i) mn. tt tgyttéri-t, tb.
ten, de egytem adott. JVbb fegyvert próbáltam, t egy— ék. Egykori, néhai, egyszer élt Egytteri ember. Ö
M* tetőéit. Egyeltem láttam kötőtök.
EGYSOROS, (egy-soros) ősz. mn. Egy sorból it úgy tett, mint át egysterí ember. Mesék- és elbeszéillő, egy sorral bíró. Egysorot nyakgyöngy. Egysoros lésekben némely, egynémely helyett használtatik.
EGYSZERIBEN, (egy-szer-i-ben) ősz. ih. Mindfonbt dolmány.
EGYSZAKOS, (egy-szakos) ősz. mn. Ami egy járt, tüstént, legott, késedelem nélkül. Egytteriben
ott leitek.
iákból áll; a maga nemében egyszerű.
EGYSZÉRÍT, EGYSZERIT, (egy-szér-ít) 1.
EGYSZÁLIG, (egy-szálig) 1. EGYLÁBIG.
EGY8ZÁLNYI, (egy-szálnyi) ősz. mn. Egyetlen EGYSZERŰSÍT.
EGYSZÉRKÉTSZER, (egyszer-kétszer) ősz. ih.
uilból álló. Egytzálnyi haja sinct.
EGYSZARVÚ, (egyszarvú) ősz. mn. Minek Jelent határozatlan kis számot ; néha, kevésszer. Egyegy szánra van. Egyszarvú bogár. Egyszarvú etethal. tterkéttter meglátogatott bennünket.
így neveztetik azon mesés állat is, melyet ló alakban,
EGYSZERMÁSSZOR, (egyszér-másszor) ősz. ih.
i homloka közepén hegyes szaruval képeznek a fes- Néhanéha, olykorolykor, nem gyakran.
tők. (Unicornis).
EGYSZERRE, (egy-szér-re) ih. 1) Egy ízEGYSZÉLTÉBEN v. EGYSZÉLTIBEN, (egy- ben öszvesen ; egy időben. Egyszerre lefizetni a» adótnéltében) ősz. ih. Egy sorban, egy sorjában, egymás tagot, Egyuerre három dolgot végezni, Egynerre menmellett Egyiknek széle a másikét éri. Négy lovat egy tek el a látogatók. 2) Hirtelen, hamar, tüstént Énre
aütiben fogni a koctiba. A törzs nélt vagy széleit szo- tem vettük , ctak egytzerre előttünk álla. Egynerre elkottabban tzéltül (nem : széltől). Épen azon ragozás- tűnt nemeink elöl.
ul mint: mottanában, általában sőt egyáltalában is.
EGYSZERSMIND, (egyszér-s-mind) ősz. ih.
.Egyrégtiben' szintén hasonló alkotású, de annyiban Élünk vele, midőn többfélét állítunk vagy tagadunk,
különböző értelmű, hogy ez inkább azt jelenti egyik melyek mind együvé valók, s azokat egymással kap(figy egyiket stb.) a másik után, midőn egyiknek csolatba akarjuk hozni. Munkára küldé ételedéit, egyrege a másikat éri.
tzertmind meghagyd nekik , hogy minél elSbb végették
EGYSZÉM, (egy-szém) ősz. fa. Az úgynevezett azt. Ö nem csak énei, de egyszersmind erényét ifjú.
firsnczia kártyajátékban azon lap, melynek csak egy
EGYSZÉRTE, (egy-szér-te) ih. Egy ízben.
neme van. Népnyelven : disznó.
A te képző nagyobb nyomatékot ad az egytzer szóEGYSZEMÉLYES, (egy-szémélyés) ősz. mn. nak, mint : régen, régente, hajdan, hajdanta, tízszerte,
Egynémelyből álló, egy személynek való. Egynéme- ezertterte.
lyet kSoettég. Egynémelyet kocsiülés.
EGYSZERŰ, EGYSZERŰ, (egy-szér-fi; vétetEGYSZÉMÉLYÜ, (egy-szémélyű) 1. EGYSZE- hetik öszvetételnek is : egy-szerü) mn. tt. egyszerü-t,
MÉLYES.
tb. — k v. — ék. 1) Ami nincs sok és különféle réEGYSZÉMÜ, (egy-szémü) ősz. mn. lásd : FÉL- szekből öszveállítva. Egynerti námok, pl. l, 2, 3, 4.
SZÉ1ÍÜ.
Egyszerű mondat, körmondat , mely egy íőmondatból
EGYSZER, (egy-szer) ősz. ih. 1) Egy ízben, áll. Egyszerű gép. Egyszerű tterkezet. Egyszerű mozgat.
nem többször. Egyittr határúit, ott it bánja. Egyster Egynerü erű. 2) Átv. ért nem mesterkélt, természeti
ü ai ember. (Km.) Egyuer egy, egy. Egytzer tem. 2) állapotban levő , egyenes , őszinte indulata , kedélyű.
Valaha, egykor, néhai időben. Volt egytzer egy király, Egynerü életmód. Egynerü eledelek, bútorok. Egyszerű
tndt károm leánya volt. (Népmonda). 0 it volt egytzer fia a termettéinek. Egynerü erkölcsök, szokások.
bgéxy. 3) Jövendőre. Egytzer ctak eljött hoztam. Bár
EGYSZERŰEN, (egy-szér-ü-en) 1. EGYSZEenl tgytter rám it motolyogna a szerencse. Majd majd RIIG.
tjytttr az it meglét*.
EGYSZERÜLEG, (egy-szér-ű-leg) ih. MesterEGYSZEREGY, (egyszer-egy) ősz. fa. Elemi :életlenül , természetes módon, egyenesen, őszintén.
ttimtábla, mely a sokszorozást egytől százig bizonyos Egytterüleg ruhátkodni. Egynerüleg nyilatkozni , no'
rendben előadja. Még át egytteregyet tem tudja.
lani valamiről. Egynerüleg élni.
EGYSZERES, (egy-szér-és) mn. Egyből, egyféEGYSZERŰSÉG, EGYSZERŰSÉG, (egy-szérléitől álló; nem többször, csak egy ízben levő, törte- tt-ség) fa- tt egystérüiég-ét. 1) Tulajdonság, melynél
tő. Egytteret gabona. Egytteret adatát.
bgva valami nem mesterkélt , nem bonyolódott BeEGY8ZÉRESÍT, EGYSZÉRÉSIT, (egy-szér-és- szed, erkoletok, életmód egyszerűsége. 2) Egyszerű állail.i 4ÜL m. egytterittí-étt, htn, —ni v. —ént. Valamit pot Egytterütégben élni. Terméneti egystertitég. V. ő.
tesz. V. ő. EGYSZERES. EgytzeretÜeni SGYSZÉRÜ.

EGYSZERŰSÍT—EGYUJJNYI

EGYUJJNYIRA—EGYÜLET

EGYSZERŰSÍT, EGYSZERŰSÍT, (egy-szér-üs-ft) áth. m. egyszérUstí-étt, htn. —ni, v. —eni. Valamit egyszerűvé tesz, rövidebben : egyszerit. V. ö.
EGYSZERŰ.
EGYSZERŰSÍTÉS, EGYSZERŰSÍTÉS, (egyszér-ü-s-ít-és) fa. tt egyssérUtUéi-t, tb. — ék. Egyszerttvé tevői. Rövidebben : egyiserüét.
EGYSZÍNŰ, EGYSZÍNŰ, (egy-szinü) ősz. mn.
1) Midőn egy testről van szó, ám. egy színnel festett,
egy szint viselő. Egysnnü ruha, lobogó. Egystinü stoba. 2) Ha többekről szólunk, ám. ugyanazon, v. hasonló szinü. Egyszínű bútorok. Egy eteredbeU katonák
egytrinü hajtókát vitelnek.
EGYSZINÜSÉG, (egy-szinüség) ősz. fn. Egy
usinfi állapot, vagy minőség.
EGYSZÍVVEL, (egy-szíwel) ősz. ih. Tökéletesen, egyetértőleg. Egy stíwel nájjol. Egy stíovel lélekkel.
EGYSZÓ, (egy-szó) ősz. fa. Jelesebb értelemben,
hatályos, nyomatos, kereken, röviden kimondott szó,
parancs, akarat Egyseó, mint tzá*. (Km.) Egyszóval
ezt nem engedem. Egystó, t véged van azonnal. Egy ttot
sem szólt.
EGYSZÓTAGÚ, (egy-szó-tagú) ősz. mn. Ami
egy szótagból áll. Egy szótagú, ige, bettédrést. Egyébiránt helyesebb: egytagú, péld. egytagú ttó, nem, egyttótagú stó.
EGYSZŐRÜ, EGYSZÖRÜ, (egy-szőrfi) ősz. mn.
Tulajdonkép: hasonló szőrrel biró.EgyszBrü csikók. Á.tr.
ért hasonló természetű, hajlamú, indulatú; kutyapajtás, egy húron pendfilő. EgystBrü czimborák. Magával
egytzSrü korhelyeket kedvel.
EGYSZÜLÖTT, (egy-szülött) ősz. mn. Egyetlen
magzat, gyermek, kinek testvére nincs, nem is volt
Át egyszülött gyermeket igen féltik a stiÜSk. Istennek
egystOHStt fia Jétui Krisztus. (Unigenitns).
EGYTAGÚ, (egy-tagú) ősz. mn. 1) Mi egy tagból áll, minek egyetlen tagja van. Egytagú birtok. 2)
Nyelvtanilag : egy szótagból álló. V. ö. EGYSZÓTAGÚ, és TAG.
EGYTÁVOLÚ, (egy-távolú) ősz. mn. Ugyanazon messzeségre levő. A bujdosó csillagok a naptól
nem egytávolúak.
EGYTESTVÉR, (egy-testvér) ősz. fa. Ugyanazon apától nemzett, és anyától született Mi egytestvérek vagyunk. Hunyady Láttló ét Mátyái egytestvérek voltak, vagy két egytettvér volt.

EGYUJJNYIRA, (egyoijjnyira) ősz. ih. Akkorára, mennyit egy ujj vagy hüvelyk szélessége tesz.
Egyujjnyira megázott a föld. Használtatik egy nélkül is.
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EGYTÖLEGYIG, 1. EGYÜLEGYIG.

EGYTÖRZSÖKÜ.EGYTÖRZSÜ, (egy-tőrzsökü
v. —tőrzsfl) ősz. mn. 1) Minek egy törzsöké van. 2)
Ugyanazon törzsökből nőtt, eredt EgytörzsSkü ÍSlgyfatzálak. EgytSrztSkü családok. V. ö. TÖRZSÖK.
EGYUGYANAZON, (egy-ugyan-aton) ősz. nm.
1. EGYAZON v. UGYANAZON.
EGYUJJNYI, (egy-ujjnyi) ősz. mn. Minek térmértéke akkora, mint egy ujjnak, vagy inkább hüvelyknek szélessége. Egyujjnyi ttéUt, hosszú, magot.
V. ö. HÜVELYK. Használtatik egy nélkül is.
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EGYÚR, (egy-úr) ősz. fa. 1. EGYEDÚR.
EGYURALMI, (egy-urahni) 1. EGYEDÚRL
EGYURALOM, (egy-oralom) lásd: EGYEDURSÁG.
EGYÚRI, (egy-úri) 1. EGYEDÚRL
EGYÚRSÁG, (egy-úrság) 1. EGYEDÚRSAG.
EGYÚRSÁGI, (egy-drsági) 1. EGYEDÚRI.

EGYÚTTAL, (egy-nttal) ősz. ih. A többivel
egyszerre, összevéve; ugyanazon útközben. Egyúttal
három dolgot végemi. Piaetra mtnvén, egyúttal templomba is elment.
EGYÜ, (egy-tt) tájdivatos ih. Együvé, öszve.
Együ adja. Egyií bestéi. Együ stokik. Együ tart. L.
EGYÜVÉ.
EGYÜGYÜ, EGYŰGYÜ, (egy-figyü vagy együgyü) ősz. mn. Igen kevés észszel és belátással bíró;
egyoldalú; gyáva. Ett a legegyUggubb és* is általlátja.
Együgyü emberke. Bibliai ért igaz, egyenes szivü,
nem mesterkélt, nem tettetett, hanem őszinte. Nincs
hóna hasonló a földön, egyttgyu ember, ét igát. (Káldi,
Job 1. 8.). Legyetek átért okotok, mint a kígyók, és
együgyüek mint a galambok. (Káldi, Máté 10.16.).
EGYÜGYÜEN, (egy-ügyűen) ősz. ih. Együgyü
módon; butácskán; gyáván. Bibliai ért egyenes szívvel, őszintén, tettetett mesterkélés nélkül.
EGYÜGYÜLEG, L EGYÜGYÜEN.
EGYÜGYÜSÉG, (egy-ügyüség) ősz. fa. Észnek,
belátásnak csekélysége, gyengesége; gyávaság. Együgyüségében elárulta minden titkait. EgyOgyütége miatt
gyakorta megcsalják. Bibliai ért egyenes szivüség,
őszinteség, az erkölcsöknek tiszta természeti egyszerűsége. Mert a mi dicsőségünk ét, hogy a szívnek együgyüségében forgolódtunk e világon. (Káldi. Kor. U.
1. 12.). Szolgák, engedjetek a testi uratoknak félelemmel ét rettegéssel : szivetek együgyOiégében. (Káldi.
Eph. 6. 5.).
EGYÜL, (egy-fil) L EGYÜL EGYIG.
EGYÜL, EGYÜL, (egy-fil) önh. m. egy&l-t.
Egygyé lesz, egy testté, egészszé, tömeggé alakúi.
Szokottabban : egyesül.
EGYÜLD, (egy-ül-d) ih. Ugyanazon módon, azonegy alkalommal, ugyanakkor. Régies. Máskép : igyold. Abanjban : igyók. Mert egyiüd a konkolylyal a butát is kiszaígatnátok. (Pesti Gábor,) azaz, mert ugyanakkor megeshetnék, hogy stb. Ne járjatok ott gyermekek, mert egyWd (igyók) a verembe
ettek.
EGYÜLEGYIG, (együl-egyig) ősz. ih. Elsőtől
ntósóig, valamennyi egyenként véve. Együlegyig nemiére venni a kiállított katonákat. Máskép : egyíSlegyig.
EGYÜLÉSÜ, (egy-ttlésü) ősz. mn. Minek egy
ülése, ülőszéke van. EgyOlétü kis kocsi. V. ö. ÜLÉS.
EGYÜLET, (egy-ül-et)fa. 1. EGYLET, EGYESÜLET.

«

EGYÜNNEN—EGYÜTTLÉT

EGYŰTTLÉTEZÉS—EGYTÉGTÉBEN

EGYÜNNEN, (egy-ünnen ám. égy-innen, vagy
-onnan) ősz. ih. Egy oldalról, egy tájról, irányról,
egyfelől Együnnen tódúlt be a tok nép. Együnnen,
mamuton, azaz, innen onnan, több felől. A Nádorcodezben egyegyünnen.
EGYÜNNET, EGYÜNNÉT, (egy-ünnet vagy
-oMend, v. —finnét); 1. EGYÜNNEN.
EGYÜTT, (egy-ütt) ih. 1) Egymás társaságában, egymás mellett, egy helyen, öszvekapcsolva.
Együtt lakni, enni; együtt hálni. Együtt utazni, elaSbú. 2) Részvevőleg, egyszerre. Együtt sírni, panatiiodni, nyögni, epedni. Együtt örülni, vigadni, mulatni Val vei ragu neveket is vonz a mondatban.
Fiatal együtt, azaz , fiástul. Apjával együtt imádkorií. Velem együtt tizen voltak. Együtt tartani. Együtt
fai ét halni. Együtt tették a tüzhib, együtt emészszék.
'Km.) 3) Egy helyfitt Együtt mátutt. Együtt it maluttis.
EGYÜTTELÉADÓ, (együtt-elé-adó) ősz. fn.
A törrényszéki eljárásban, midőn ugyanazon perben
fontosabb esetekben) még egy más eléadó rendeltetik ; máskép : eléadótárt.
EGYÜTTÉLÉS, (együtt-élés) ősz. fn. Egy tár*asigban, szoros viszonyban élés. A házatok, szerzetetek, intézeti növendékek együttélése.

gai ét jogköteletségei a tártatági együttlétben alapszanak.
EGYŰTTLÉTEZÉS, (együtt-létezés) ősz. fn. L
EGYÜTTLÉT.
EGYÜTTMÁSUTT, (együtt-másutt) ih. lásd:
EGYÜTT 3).
EGYÜTTMÚLT, (együtt-múlt) 1. MÚLT.
EGYÜTTSZÜLT, (együtt-szült) ősz. mn. 1)
Egy időben, egyszerre született. Együltstült ikrek. 2)
Aki mással, vagy másokkal egyszerre, egy helyen
szült, azaz gyerekezett. Együttttült szegény gyerekágyatok.
EGYÜTTÚR, (együtt-úr) 1. EGYÜTTÜRALKODÓ.
EGYÜTTURALKODÁS, (együtt-nralkodás) ősz.
fn. Kormányzási mód, midőn valamely országban ketten vagy többen is egyszerre, hasonló főhatalommal
uralkodnak.
EGYÜTTURALKODÓ, (együtt-uralkodó) ősz.
fn. Uralkodó társ, ki mással vagy másokkal egyszerre
ugyanazon országon osztott hatalommal fejdelemkedik, parancsnokol.
EGYÜTTURALOM, (együtt-uralom)!. EGYÜTTURALKODÁS.
EGYÜTTVÉTEL, (együtt-vétel) ősz. fn. Vásárlás neme, midőn többen egy társaságban vesznek
valamit
EGYÜTTVEVÖ, (együtt-vevő) ősz. fn. Vásárló
társ, ki másokkal egy társaságban vesz holmi árakat,
portékákat.
EGYÜVÉ, EGYÜVÉ, (egy-üve, egy-üvé ám.
egy-hová) ih. Egy csomóba, rakásba, halomba; öszve.
Együvé fűzni a dohányleveleket. Együvé töltögetni a
szemelet. Együvé keverni a vizet és bort. Együvé röhögnek, mint a disznók. (Km.)
EGYVALAKI, (egy-valaki) ősz. nm. Egy bizonytalan , határozatlan személy, akárki egy a sok,
vagy valamennyi közöl. Ej, ha egyvalaki a csínyen
kapott volna ! Élünk vele akkor is, midőn bizonyos
személyt értünk, de megnevezni nem akarjuk. Egyvalaki igen gyanakodik reád.
EGYVALAMI, (egy-valami) ősz. nm. Bizonytalan , határozatlan tárgyat jelent. Egyvalamit elfelejtettem, de magam sem tudom mit. Élünk vele bizonyos,
határozott tárgy helyett is, midőn azt nem akarjuk
kijelenteni. Egyvalami nagy szeget ütött fejébe.
EGYVÉGBEN, (egy-végben) 1. EGYVÉGTÉBEN 2).
EGYVÉGTÉBEN v. EGYVÉGTIBEN, (egyvégtében, hangmódosulattal ám. egy-vágtában) ib. 1)
Egymás után, egyik a másik nyomában. 2) Egy folytában, szakadatlanul. A határozói törzs végt vagy végett ragozása azon ritka esetek közé tartozik, midőn
a határozó névragot vészen föl, mint hamarjában,
mostanában, általában. Ezen végi határozói törzsből
származott végtére szó is. L. ezt, és v. ö. EGYSZÉLTÉBEN.
5

EGYÜTTELÖADÓ, 1. EGYÜTTELÉADÓ.
EGYÜTTÉREZ, (együtt-érez) ősz. áth. és önh.
Mainak érzelmében részt vesz, osztozik, pl. a siróval
•ír. az örfilővel örül.
EGYÜTTÉRZÉS, (együtt-érzés) ősz. fn. Az érző
tehetségnek azon viszonyos működése, midőn rokon
érzelmeket táplál másokkal. A hű barátok, házastárKik együttértéte.
EGYÜTTES, (egy-fitt-es) mn. tt. együtlet-t v.
—ti, tb. —ék. 1) Együtt, egy tágban, egy kapcsolatban levő, öszvetartozó. Együttes birtok. Együttes
>nielttSk, adótok. 2) Összetes, öszszerü (concret).
Etyilttes értelem. Együttes név.
EGYÜTTESKÜVÖ, (együtt-esküvő) ősz. fn. A
n-gi magyar törvénykezésben, ki a peres fél hitelesv^t esküvel bizonyította (Conjurator).
EGYÜTTHÁLÁS, (együtt-hálás) ősz. fn. Egy
ágyban hálás. Szorosb ért férfinak és nőnek közöEGYŰTTHANGZAT, (egyfitt-hangzat) ősz. fn.
A Kőében egymisMl megegyező több hang (Consonau). Ellentéte : tzéthangtat (Dissonanz). Hangzat
magiban ám. ac idegen Accord. Önhang ám. Harmoxit. Zárhang ám. Disharmonie.
EGYÜTTLAKÁS, (egyfitt-lakás) ősz. fn. Egy
lixban, teremben, szobában , szorosabb viszonyban,
•irMjágbmn lakás. V. 6. LAKÁS. A házatok együtt'oiísra keteUtek.
EGYÜTTLÉT, (egyfitt-lét) ö«z. fn. Midőn két
n^y több lény ugyanazon időben, vagy bizonyos tér
btlrai között egyszerre létezik, együtt tartózkodik.
A ttttnek é* léleknek narot együttléte. Át emberek joAKAB. BUOT SZÓTÍJU

H. KOT.
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EGYVELÉDIK—ÉHED

EHEJT—EJT

EGYVELÉDIK, (egy-vel-éd-ik) k. m. egyvelídtem, —tű, —étt. Keveredik, vegyül, egyesül, több
máiokkal egy testté, tömeggé lesz. A vü a borral
egyveledik. Emberek kfaé egyveledni.
EGYVELEG, (egy-vel-ég) 1) ih. ám. vegyest,
keverve. Egyveleg öttveenni mindenfélét. 2) fa. tt egyveleg-tt. Keverék, vegyítek, különféle részekből nagyjában öszveállított valami. Mulattató egyveleg. Tudományát egyveleg.
EGYVELÉGÉS, (egy-vel-ég-éa) mn. tt egyvelégét-t v. —ét, tb. — ét. Kevert, vegyes, különnemü
részekből alkotott.
EGYVELES, (egy-vel-es) mn. tt egyvelet-t v.
—ét, tb. —ék. Vegyes, kevert, különnemü, s öszve
nem függő részekből álló.
EGYVELESLEG, (egy-vel-es-leg) ih. Keverve,
vegyest, vegyítve.
EGYVELEST, (egy-vel-es-t) 1. EGYVELESLEG.
EGYVELÉSZIK, 1. EGYVELÉDIK. V. ö.
EGYELÉSZIK.
EGYVELEZ, (egy-vel-ez) áth. 1. EGYVELÍT.
EGYVELÍT, EGYVELTT, (egy-vel-ít) áth. m.
egyvelÜ-Ot, htn. —m v. —eni. Kever, vegyít, különnemü részeket egy egészszé állít öszve. Bort vittel egyveliíeni. Különféle fSldnemeket egyvelíteni.
EGYVELÍTÉS, EGYVELTTÉS, (egy-vel-ít-és)
fa. tt egyveltíét-t, tb. —e*. Cselekvés, midőn valamit
egyvelítünk. V. ö. EGYVELÍT.
EH, (1), Űz. mely boszankodist /haragot fejez
ki. Eh l M bánttatok. Eh! ne botnontt.
EH, (2), kiavnlt fa. (a lihegéstől), melyet a régiek alhangulag ragoztak, mint : embernek eha, ehafdjót; Értelmére nézve ám. máj; misképen : joh;
1. ezt
EH, (3), régies, például a Tatrosi codexben :
éhhel (ma : éhei = éhvel) elvének. Innen : ehet, ehetik, ehtég, ugyanott Néha használták ,ehes* melléknév
helyett is. „Egy farkas igen eh lévén. * Holtai Gáspár.
1. ÉH.
—EH, képző ter-eh főnévben, hol a h épen ügy
mint több más h képzős szikban, a megelőző mássalhangzóval helyet cserélt: teher; így lett vehem, pehely szókból vemh(es), pelyh(es) stb.
EHA, (eh-a) tárgyeset: ehát. A régieknél ám.
máj. L. EH. (2). Néhutt a köznép ma is mondja rokon
értelemben : gyéha v. gyvha, régiesen jonha.
EHAFÁJÓ, (eha-fájó) ősz. mn. Eha- azaz májbetegségben szenvedő, májafájó.
ÉHE, (eh-e) isz. melylyel élünk 1) midőn valakit
valamely csínyen rajta kapónk. Éhe l hetemben vagy.
2) Gúnyból, csúfolódásból. Éhe ! nép madár. 3) Köznépies nyelven igenlést jelent, pl. Ettél már t (Felelet :) Éhe t máskép : Uhu. ltokon vele igen.
ÉHED, erdélyi falu Maros-székben; helyr. Éhedén, —re, —r&. (Lénk szókönyvében az utóbbi « is
rövid).

EHEJT, (e-helyt v. ehe-itt) ih. Ezen helyen, itten, ezennel. Székely tájszó. Távolra mntatólag: óhajt
ám. a helyt, azon helyt, ama helyen vagy aha-ott.
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ÉHEN, (1), ih. 1. ÉHEN.
ÉHEN, (2), (e-hon v. e-hol) 1. ÉHEN NL

ÉHEN NI, (e-hen ni v. e-hon ni v. e-hol) öu.
isz. mely által meglepetésünket jelentjük, s valamin
rámutatunk. Éhen ni l megint itt VÖM. Máskép : ehot
m,iholni.
ÉHES, tájdivatos; 1. ÉHES.

EHET; EHETTK, 1. ÉHET; ÉHETIK.

ÉHEZIK, régies; L ÉHEZIK.
EHNYEJT, régies; 1. ENYHÍT.
EHOL v. EHON, 1. ÉHEN NL
EHÖL, régies; L ÉHÜL és ÉHEZIK.
ÉHSÉG, régies; 1. ÉHSÉG.
ÉHÜL, (eh-ül) őnh. m. eMO-t. Megehül. „Tudom, hogy mindnyájan már megehültetek." LakadsJmi ven.
El, et-m, ei-d, ei-nk, ei-tek, ei-k, a személyeknek
több birtokát jelentő rag, mint kert-ei-m, leérteid, kertéi stb. L. Személynévmás.
EJ, (1), isz, mely visszatetszést, roualást, feddést fejez ki. Ej ej l mi dolog és itmét t Ej, ti etinfolanok l Néha nagyító, dicsérő, magasztaló értelmű.
Ej, de derék ember a* a te bátyád. Néha óhajtást, vigyat jelent Ej, beh jó volna ! Ej, ha gazdag volnék!
EJ, (2), az ujabb időben keletkezett delej ösivetett szónak utóbbi alkatrésze, ej-ből rövidülve,
(dél-éj).
—EJ, főnévképző, mély hangon — a j ; \ . est
EJHA, (ej-ha) ősz. isz. 1) Meglepetés!, csndilkozási, bámulási. Ejha t e* ám a várót l Ejha l bek
derék templom. 2) Gúnynyal vegyes meglépésre mutat. Ejha ! te ugyan megadtad neki. 3) Széles kedvűek
felkiáltása. Ejha, Uhu, a mitkolcti leányok t Népdal.
EJHAJH, EJHUJ, (ej-hajh, ej-huj) 5sz. isz.
Széles kedvű kifakadás. Ejhajh l én a világ. Ejhajh!
ninften eddig semmi baj.
EJNYE, (ej-nye) isz. 1) Sajnálkozó. Ejnye, beh
kár l Ejnye, beh tajnálom l Ejnye, ejnye l hogy én őst
nem tudtam. 2) Nagyító, csodálkozó, meglepő. Ejnye,
mily derék t 8) Feddő, roszaló. Ejnye, te eutnya gyerek. Ejnye, már mi és megint t
EJT, (ej-t) áth. m. ejt-ett, htn. —ni v. —«m.
pár. —s. 1) Akarva vagy akaratlanul esni enged,
vagyis okozza, hogy le-, el-, ki-, beessék. A vümerüS
leány kútba ejtette a kortót. Sárba, vtíbe, földre ejtem
valamit. KétbSl kiejteni, leejteni a könyvet. Hon alH
elejteni a* irományokat. Különösen ömlő könyökről
szólva ám. hullat Könyüket ejteni. 8) Néminemű rou,
kedvezőtlen állapotba hoz, kerít Kittégbe,, vénedélembe, tőrbe, keleponébe ejteni. Hajadon n$t teherbe ejteni. Aggodalomba, bajba, búba, ttomordtágba, bűnbe
ejteni valakit. Nehé* a* agg rókát ttirbe ejteni. Km.
4) Valamit csinál, tesz, elkövet Sebet ejteni. KOnnyt
sebet ejteni, de nehét meggyógyítani. Km. Valami**

EJT—EJTHET

EJTHETETLEN—EKEALJA
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igének minden értelmében. Kéttégbe ejthet. Tőrbe, kelepctébe ejthet. V. ö. EJT.
EJTHETETLEN, (ej-t-het-etlen) mn. tt e.;<A«teOen-t, tb. —ét. Amit ejteni, elejteni, leejteni, kiejteni, megejteni nem lehet; szilárdan, mozdulatlanul
álló. Ejthetetlen erkölctti. Kiejthetetlen nehét ttok.
EJTŐ, (ej-t-ő) mn. tt. ejtö-t. A mi ejt. Kéttégbe ejtS.
EJTÖDIK, (ej-t-őd-ik) belsz. m. ejtöd-tem, —tél,
—Ott. L. EJTŐDZIK.
EJTÖDZIK, (ej-t-ödz-ik v. ej-t-őd-öz-ik) k. m.
ejtSdt-temv.—mtem, —tél v. —Öttel, —Ott; htn.
—ni v. —ént. Esik, alábbszáll, apad, fogy, soványodik. Komám uram, egy kitté ejtödKötí, mióta nem
láttam. Tiszamelléki szó.
EK, elvont gyök 1) eke névszóban, 2) hangutánzó ekeg igében.
—EK, (1), névrag, pl. tel-ek, rejt-ek, vét-ek, tVrek szókban, L. AK, (1).
—EK, (2), igerag 1) az egyes első személynél
a kapcsoló módban : verj-ek, menj-ek; 2) a többes
harmadik személynél a múlt időben : vert-ek. Lásd :
-AK, (2).
—EK, (3), többes szám ragja; 1. — AK, (3).
—EK, (4), éles i-vel, régiesen ik helyett, pl.
haragou-ek (haragoszik) esz-ek (eszik), isz-ek (iszik),
imádkoz-ek (imádkozik), alott-tk (aloszik) stb. a Tátrosi
codexben.
—EK (5), v. ÉK, 1. É betű alatt.
EKCZE, (ek-cze) fn. Kicsi, apró ékecske. Magában nem használják, hanem moncta (v. boncza ám.
bonczolék) szóval együtt L. EKCZEMONCZA.
EKCZEMONCZA, (ekcze-moncza) ősz. fn. Dunántúli tájnyelven ám. öszvevisszahányt holmi, czeleczula, genyegúnya.
EKE, (ek-e ám. ék-e v. ék-ű azaz ék minőségű,
ék alakú) fn. tt ekét, tb. ekék. Mezőgazdasági eszköz,
melylyel a földet szántják. A közönséges magyar ekének fő alkotó részei: eketalp, ekevas, ekerúd, ekefej,
ekeszarv, kormány(deszka), csoroszlya, gerendely,
ekeló, szántóvas. Mellékes segédrészei : cságató, ősztöke, kabala. Némely részeit különböző vidékeken
különfélekép nevezik, pl. ekekabala, kalabina, cságató, ekenid, körpölü, kazla, kokotka, tézsla stb.
Ekét vetni a földnek, ekét fordítani, ekét tartani. Szeretnék itántani, hat ökröt hajtani, ha a babám jifnne
az ekét tartani. (Népd.) Ekével a gyepet töretni. Ktinynyü hat ökör után tolnia* ekét. (Km.) Ö is szeret szántani a szegény ember ekéjén. (Km.).
Rokon vele a hellén áxif (ék, hegye valaminek),
német Éggé, Ékké (borona), latin occa (eke, borona).
EKEAKADÁLY, (eke-akadály) ősz. fn. lásd :
EKEGÁT.
EKEALJA v. EKEALYJA, (eke-alja v. alyja)
EJTHET, (ej-t-het) tehető ige, m. ejthet-lem, ősz. fh. Akkora föld, mennyit egy eke egy nap meg
-tű, —üt, pár. ejthett. Általán ám. teheti, eszkö- bír szántani. Egy eke alja, körülbelül egy hold. Régi
»QMti, okoiba$a, hogy valami le-, el-, kiessék, ez kifejezés, mely eléjön Verbőczy magyar fordításaiban,

méret, módját tjttuti. 5) Száján kibocsát, mond valamit Káromkodó, trdgar, moetkoi tzavakat ejteni. A
aót, benédef titábt, értelműén, hibásan, palóctosan
tjtaú.
Önvetételekben : beleejt, elejt, kiejt, megejt,
rttejt.
Gyöke ej azonos e*-ik (cadit) igének és gyökéréi, t L «z « átváltozván j-ie, mint ezekben : v<U-ik,
váj, /«-lik, /g-t, ro*-t, roj-t. Mik szerint ejt ám. e*-t,
itff et-et, a t oly cselekvési képző lévén benne, mint
* rg-t, ig-t, /p-t, teí-t, «)/-t s több más igékben.
—EJT, igeképző éles ?-vel, mely a régieknél
mind magas, mind mély szókban igen gyakran eléfordiíl a mai ít helyett, pl. a Tatrosi codexben : tantjt (tanít), habor-ejt (háborít), hagy-ejt (hagyft, hajít),
nabad-ejt (szabadít), nor-ejt (szorít), titst-ejt (tisztít),
fó>ytt-ejt (fényesít), UdvSt-ejt (üdvözít); ma is fennáll
fá-ejt szóban (nyílt e-vel). L. —ÍT képző.
EJTÉGET, (ej-t-é-get) ith. m. ejtéget-tem, —tél,
—itt. 1) Gyakran hullat, elhullat, sokszor el-, le-,
kiejt 2) Nyelvtanilag, a neveket esetek szerént váltostatja (deciinai), mi a magyar nyelvben főképen
nyotát által történik.
EJTEGETÉS, (ej-t-é-get-és) fh. tt ejtigeté»-t,
tb. —ék 1) Valaminek gyakori elhnllatása. 2) Nyelvtanilag, a névnek esetek általi változtatása, (declinatioj; a magyar nyelvben a fő működés szerént neveztetrén el, máskép : névragotát.
EJTÉGETÉSI, (ej-t-é-get-és-i) mn. tt ejtégetétU, tb. —ék. Ejtegetésre vonatkozó. Ejtegetési rendaer. Ejtegetíri ttabályok.
EJTEL, (ejt-el) fn. tt. ejtel-t, tb. —ék. A székelyeknél hígmérték neme, mely majd egy kupát,
m»jd egy pintet, majd egy itczét jelent. E határozatit* értelménél fogva valószínű, hogy eredetileg ital.
Eyy ejtel bor, egy ital bor, mennyit valaki egyszerre
«*gw*ik, t. L ki nagyobb, ki kisebb mértékben.
EJTEMÉNY, (ej-t-e-mény) fn. tt ejtemény-t, tb.
—ét Mondat, különösen erkölcsi tanulságot, példáittot tartalmazó mondat, közmondat
EJTÉS, (ej-t-és) fn. tt. ejtét-t, tb. —ék. 1) Cselekvés, melynél fogva valamit be-, le-, el-, meg-, kiejtünk. Tőrbe ejtét. Kéttégbe ejtét. Le-, el-, meg-, kiejtit. 2) Nyelvtanilag a szónak vagy betűnek hangozÚtba, kimondása. Hangejtés, tfóejtét, betzédtjtét. 3)
Srinte nyelvtanilag, a név ejtegetésében vagy rago(iiabaa egyes eset, pl. tdrgyejtét, aianyejtét, ,tárgyeNt, alanyeset< helyett V. ö. EJT.
EJTETT, (ej-t-étt) mn. tt ejtétt-et. 1) Amit el-,
le-, kiejtettünk. Elejtett, leejtett, kiejtett. Kútba ejtett
koní. 2) Valamely rósz állapotba helyzett Teherbe
qtett memOf, kéitégbt ejtett ember, tőrbe ejtett róka.
3. Mondott Tintán ejtett «sd. Bibátan ejtett ide-

EKEBALTA—EKÉGÉS

EKEGÁT—EKEVAS

• olyanforma mint: egy vagy két kapái (szőlő), egy
vagy kit kateá* (rét) stb.
EKEBALTA, (eke-balta) ön. fa. Kis balta,
melyet a szántók magokkal hordanak, hogy szükiég
esetében legott használhassák.
EKEBAROM, (eke-barom) ősz. fn. Barom, melyet eke elé fognak, melyen szántanak, különösen ökör.
EKEBÉR, (eke-bér) ősz. fa. Gömörben ám.
ágybér, melyéi a hívek papjaiknak fizetnek. Talajdon
ért annyi mint szántásért fizetett bér.
EKEBONTÓ, (eke-bontó) ősz. mn. így nevezték el a magyarok Zsigmond királynak második feleségét Borbálát, ki a paraszt legényeket csábítgatta s
az ekétől elvonta. Ekebontó Borbála.
EKECS, (1), (ek-ecs). Kiavnlt fa. Ám. Apró
kis ék.
EKECS, (2), fala Komárom megyében; helyi.
Ekeet-én, —re, —rőZ.
EKECSÉL, (ek-ecs-él, eredetileg : ékecskéket
csinál) önh. és áth. m. ekectcl-t. Játszadozik vagy piszmog valamivel, pepecsel valamit őrségi szó Vas megyében. Tájejtéssel: ekectSl, ekectttl.
EKECSELÖDIK,(ek-ecs-el-öd-ik) k. m. ekeetelBdtem, —Ül, —VU. Pepecsel valamit, piszmog valamivel.
EKECSINÁLÓ, (eke-csináló) ősz. fn. Mesterember, vagy gépész, ki ekéket készít
EKECSONT, (eke-csont) ősz. fa. Boncztanban
jelenti az orriireg közepén levő csontot, mely az orrot
két felé választja.
—EKÉDÉS, (ek-éd-és) ősz. ige névk. 1. — AKODÁS.
—EKÉDIK, (ek-éd-ik) ősz. igeképző; mély hangon : —akodik; L ezt
EKEFEJ, (eke-fej) ősz. fn. Az ekének tömör
talapja, melyből a gerendely fölnyúlik.
EKEFORDITÁS, (eke-forditás) ősz. fa. 1) Cselekvés, midőn a szántó az ekét talpával fölveti, hogy
a hozzáragadt főidet ösztökével letisztítsa. 2) Midőn
a szántó a föld egyik oldalát végig barázdolván a
másik oldalra megyén át.
EKEFORDULÓ, (eke-forduló) ősz. fa. Azon
hely, vagy dűlő, hol a szántó a föld egyik oldaláról
a másikra tér által. Egy ekefordutó ám. egy kerülő.
EKEFŐ, (eke-fő) ősz. fa. 1. EKEFEJ.
EKEFÖLHÉRCZ, (eke-fölhércz) ősz. fn. Fölhércz az eketaligán, melyhez a szántólovak hámkötelei akasztvák. V. ö. FÖLHÉRCZ.
EKEFÖLHERCZTARTÓ , (eke-fölhércz-tartó)
ősz. fn. Az eketalyiga rndacskáján levő rés, melybe
a főlhérczet szeggel becsiptetik.
EKÉG, (ek-ég) önh. m. ekeg-tem, —tél, —itt.
Hangutánzó szó, ám. mekeg, mokog, mint aki beszélni
akarna, de nem tud.
EKÉGÉS, (ek-ég-és) fa. tt. ekegét-t, tb. —ék.
Mekegés, mokogás, beszédben akadozás.

EKEGÁT, (eke-gát) ősz. fn. így nevezik néhntt
a piírje nevű gazt, minthogy az ekét föntartóztatja,
akadályozza. Szélesb ért minden növénygyökerek, a
szántóvas útjában.
EKEGERENDELY, (eke-gerendely) ősz. fa.
Azon hosszú görbe fa, mely az eke fejéből kimegy t
egyszersmind az ekét a talyigával kapcsolatba hozza.
EKÉGÉS, (ek-eg-és) fa. tt ekegét-t, tb. —ék.
Mekegés. V. ö. EKÉG.
EKEKABALA, (eke-kabala) ősz. fa. l EKELÓ.
EKEKERÉK, (eke-kerék) ősz. fn. Az eketaligának kereke.
EKEKÖLDÖK, (eke-köldök) ősz. fn. Eke talpat
a gerendelylyel öszvetartó fa.
ÉKEL, fáin Komárom megyében; helyr. Ektlén, —re, —rűl.
—ÉKEL, ősz. igeképző, pl. etd-ekd, e helyett
esd-eg-el, tehát tulajdonképen az első e is zárt é.
EKELÓ, (eke-ló) ősz. fn. A formájú csúsztató
fa, melyre az ekét megfordítva rá helyezik, s ki- ét
haza vontatják.
EKEMEZŐ, KIS—, NAGY—, erdélyi falvak
Szeben-székben; helyr. Ekemet&-n, —re, —röl.
EKEMUNKA, (eke-munka) ősz. fn. Általán
munka, melyet valaki ekével tesz; szántás. Különösen , bérben vagy hajdan robotban végzett ilynemű
szolgálat
EKENÁD, (eke-nád) ősz. fn. Vas, mely az eke
fejét az eke szárával v. gerendelyével öuvefoglalja,
hogy erősen álljon.
EKERUD, (eke-rád) ősz. fa. Rúd, mely általai
ekét a talyigával őszvekőtik; vagy pedig mely ai
eketalyigából előre megyén s a végire jármot vagy
nyaklót tesznek.
EKÉS, (ek-e-es) mn. tt ekét-t, v. —ét, tb. —ék.
Ekével ellátott, ekével bíró, dolgozó. Ekét robototok.
EKESZARV, (eke-szarv) ősz. fa. Az ekének
két ágú fogatója. Fogd meg át eke ttarvát. Sok érdemet legény, mert értéke uegény, fogja át eke ttarvát.
(Beniczki).
EKESZÁM, (eke-szám) ősz. fn. Mezei, úrbéri
szolgálat, melyet valaki ekével, azaz szántással végez, vagy végezni szokott Ekenámba menni, ekettámban dolgotni. Olyan szó, mint napttám.
EKESZOLGÁLAT, (eke-szolgálat) ősz. fn. 1.
EKESZÁM.
EKETALIGA v. EKETALYIGA, (eke-taliga)
ősz. fn. Talyiga, melyhez az ekeradat csatoljak.
EKETALP,(eke-talp) ősz. fn. A régi szabásn ekefejnek alsó fele, mely fölé a szantóvasat szegezik.
EKEVÁNKOS v. —VÁNKUS, (eke-vankos v.
—vánkus) ősz. fa. Gerendely alatti fii az eketaliga
tengelyén.
EKEVAS, (eke-vas) ősz. fn. Szántóvas, mely ás
ekegerendelyből lenyúló csoroszla után az ekefejhez
van ragautva, s hegyes orrával a földet felhasítja, a
kormánydeezka pedig jobbra lefekteti.

71

BKKÉDIG—EL

EL-EL

EKKÉDIG, (ám. e«-ként-ig) ih. Elavult szó. 1.
EDDIG.
EKEÉNT, (ez-ként) ih. E ezerént, így. Ekként
eteUkedjü U w. Ekként temmi tan lett belőle. Különbözik : efcUp.
EKKÉP, EKKÉPEN, (ez-kép v. —képen) ih.
07 formán, ily módon.
EKKOR, (ez-kor) ih. Ezen időben, ezen korban.
EKKORA, (ez-kor-a) mn. tt. ekkorát, tb. ekkorái. Eredeti értelemben csak időről, korról mondatik.
MidSn ekkora voltam, mint ezen kit fiú. De a szokás
«térre iá kiterjesztette : ekkora jég etett mint éten
átá. Ex utóbbi értelemben talán gór v. gar (azaz nagy,
nagyság) s«ó rejlik benne. V. ö. AKKORA.
EKKORÁIG, (ez-kor-a-ig) időhatárzó. Ezen ideig. Ekkoráig taM tem gondolt a* ilyetekre.
EKKORÁRA , (ez-kor-a-ra) 1) Időhatározó.
Egész éten ideig, ekkoráig. 2) Mértékhatározó. Ekkorira nőtt vagy dagadt a teb, mint ezen tóját.
EKKORI, (ez-kor-i) mn. tt. ekkori-t, tb. —ok.
Ezen időbeli, jelen korbeli.
EKKORIG, EKKORIGLAN,(ez-kor-igy. —igUn) ih. Mostanig, jelen ideig.
EKRENDÉZ, m. ekrendez-iem, —tél, —itt. Balatonmelléken ám. másnak útjában hánykolódik, lába
alatt akadékoskodik; talán több betű áttételével ám.
kenterey, hentergoak.
EL, (1), elvont gyök elő, eleinte, eltö, elddd,
eleve, • az újabb alkotáau elnök, előd, elv származékokban. Ezen származékokból Ítélve jelentése : lény,
mely más lényeket megelőz , felülmúl. Legközelebbi
rokona hangban és értelemben sinai nyelven: li, mely
Bchott YümosVocabularinm Sinicum-ában így értelmeztetik: rerom omniam princípium non matériáié, séd matériáié incluaum. lumen naturae,indicans quid faciendum
nt qnidve fdgiendum. recta rernm ratio. recte disponere, gnbernare. Továbbá a csagataj alti (elül való rész,
aiai eM, fiú valaminek eleje, Abuska). Szintén egyezni
u
t*mpffc velő a héber SH (erő; erős, hatalmas; isten), ni^K (isten), Sm (fejdelem, fejdelemség), arab
ervei (elő, előbbi, első; honnan a török ewdki •=. el•5), Odk vagy aüáh (Isten), török ük (első), latin elefMntoni etb. A magyarban rokon vele ér gyök, ered,
eredet, erutt stb. szókban.
EL, (2), ih. és igekötő. Rokonok vele közelebbről 1) » mennyiben mozg&it jelent, a szanszcrit ü, a
német eilen, a hellén ŰLárn, lalim, holland ylen, francria aüer, svéd ila, dán üe stb. 2) mennyiben folytonosságot, teljességet jelent, a szanszcrit alit* (sok,
tele), alán (fölötte), ál (tölt), latin aló, hellén ttco,
iÜttf tüuto, ovioí, óloj, német: áll, viel, voll, csagataj, *lmg T. HÍM* (nagy), ulub, (nővén. Abuska) stb.
Jelent 1) általán mozgást, bizonyos helyről kimozdulást , legyen ez távozás, vagy közelítés, pl. ne
memj el, jöj el, vigyétek el, kottátok el; s használtatik
indulataiul is, mely távozási kemény parancsra mu-

tat. El innen t El a haretba t 2) Folytonosságot időben és térben, vagyis tartósságot, és terjedelmei Elbámultam. Elálmélkodánk. Eladdig vártunk. Papirpénuel eláratztani az orttágot. Elborítá a* árvit a
mezőket. Különösebben 3) valamely fogalomnak igehatározókban nyomatosbitására szolgál, s ekkor nagyon, fölötte, egétten értelemmel bírván felső fok gyanánt áll. Elannyira ttereítem St. Elvégre megtörtént,
mit vártam. Elmettze távozott. Elkétöre. Elvalahára.
Bejövének mind elhozzáiglan. A templomnak toperláha ketté tzakada felöl mind elaljaiglan. (Tatrosi codex). Kiváltképen igeszókkal és származékaikkal Őszretéve jelent teljességet, teljes elvégzést, valami egészet , befejezést, sőt a tárgyhoz képest mértéken túl
levőt, túlságost is; melyeknek számtalan példáit láthatni a következő öszvetételekben.
Ha mint igekötőn a hangsúly ő rajta fekszik,
akkor az ige előtt áll, és pedig vagy közvetlenül, pl.
Elmegyek Budára, t léged it elviszlek magammal; vagy
közvetőleg, mely esetben csak mellékes hangsúlylyal
bír. El soha nem fogadom ajánlatodat. Ha pedig a hangsúly a tiszta igére, vagy más szóra esik, rendszerént
az ige után jő, pl. Holnap (nem máskor) megyek el
Budára, vagy Budára (nem máshova) megyek el
holnap.
Minthogy pedig a meg igekötő szinte mint az el
valami egészet, bevégzettet jelent, innen fejthetjük
meg, régi iratainkban miért cseréltetik fel e kettő
egymással, péld. Mikor megvégezte (ma : elvégezte)
volna Jétut e bestédeket. Meghagyja (ma : elhagyja)
ember atyját ét anyját, átért kiket Itten egybetzerkeíelt, ember meg ne válatztza, (ma : el ne válaszsza).
Elfeledkeztek (ma inkább : megfeledkeztek) kenyeret
venniük. (Tatrosi codez). Ma is életben vannak : éléi meggondoltam, el- és megitmerem, el- és megérkerik,
el- és megérteni.
Mindazaltal némi finom árnyalat látszik a kettő
között, pl. nem mondjuk : elgazdagodni, hanem meggazdagodni, ellenben : elszegényedni, így elnémetetítni
más értelmű mint megnémetettíni, valamint elmagyarottíni és megmagyarotUni is. Az el igekötőt az használná, kinek nincs ínyére a ,magyarosodas' vagy ,németesedés', a meg-et pedig, ki azt óhajtja, szereti,
így ,elhízott' és ,meghízott* sem egyenlő jelentésttek.
Amazt épen nem lehetne kedvező értelemben mondani. ,Megöregedett' és ,elöregedett' szók közt az
utóbbi az öregedésnek szintén nagyobb fokát vagyis
korát jelenti. ,Megérik* valamely gyümölcs ám. érettségre jut; ,elérik* ám. túlérik. ,Megérni' valamely
jövő időt vagy kort, szokottabb mint ,elérni', de ez is
megállhat; hanem ,eléri' helyett, (pl. eléri az agár a
nyulat) nem jó volna: .megéri'. Számtalan példát hozhatnánk fel, de erre itt nincs szükség, mert az egyes
czikkoket igyekeztünk lehető bőven tárgyalni.
Ugyanezen el gyök illetőleg l hang számtalan
más szók, ragok és képzők alkotásában is nagy szerepet viszen, péld. a mennyiben mozgást jelent: illan, v-ill-an, ol-d, h-utt, m-úl, k-ull-og, ct-el, f-el, ny-il,
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ny-vfj Így: Mail, kél, küld, MŰ, tál, által (el-túl) dúl,
vál, villan, villog, maliik, ballag, bolyog, billeg, pille,
ból WB, (ba-el) ról rSl, tél 181 ragok stb. a menynyiben folytonosságot jelent: <l, VI, áll, hely, jel, tele, OSU, fold, vVigy, mŐy, mell, bél, bel, való stb.
Nyomatosság végett a régiek szerették az igekötökkel hozni kapcsolatba : el-be v. el-bé („elbejöttünk nagy örömmel," egyházi ének; „rígy élbe engem," Pesti Gábor); hasonlók el-fel, el-U, el-alá,
el-ttét. Lásd ás ületó helyeken.
A székolyes és palóczos tájejtésben ac l mássalhangzó előtt vagy a mondat végén elesik s az e vagy
1
hosszúvá (Se v. é) vagy ikerhangzóvá (efl, eö stb.)
válik : elment = (ment v. ettment stb.
Részletesebben értelmezve 1. alább különféle
származékaiban.
EL, (8), a hangrendhez simulva ál szóból változott el fejel szóban, fejőt, v. fejaff helyett.
—EL, (1), képiö, változattal: —ÉL, —ÁL,
—ÖL, —ÖL, L —L, mint képző.
—EL, (2), igerag, tájdivatosan (Abaújban, Gőmörben) s a Müncheni és Bécsi codezekben eléfordúl
él helyett mint a mait idő egyes második személyragja : jött-el, hitt-el, leU-el, tterett-el ezek helyett
jlítt-él, Mtt-él, lelt-él stb. Azon codesekben olvashatók ezek is: u8nj-el(= szfinj-él), erSködj-el (= erők$dj-él), egy-el (= egy-él).
—EL, (3), ÉL helyett 1. É betű alatt
ELÁBBÁNDOZ, (el-ábrándoz) ősz. önh. Ábrándozásba merül, folyvást ábrándoz. V. ö. EL és ÁBBÁNDOZ.
ELAD, (el-ad) ősz. áth. 1) Valamit áruczikk
gyanánt bizonyos áron másnak enged, nyújt Eladni
piacton a gabonát, pinctében a bort. Eladom a kakafomtitenhdróm garaton. (Népd). 2) Férjhez v. férjnek
ad (leányt). Három leánya volt, mind eladta.

ELADÓ, (S), fa. Aki valamit árul l gabonakeretkedök Bántágban bevátárlókat, Gyűrött eladóitat
tartanak.
ELADOGÁL, (el-adogál) ősz. áth. lásd : ELADOGAT.
ELADOGAT, (el-adogat) ősz. áth. Lassan-lassan
vagy folyvást elad. V. ő. ELAD. Néha ám. elajándékoigat, elosztogat
ELADOGATÁ8, (el-adogatás) ősz. fa. 1) Valamely jószágnak, árnczikkeknek lassan-lassan folytonos eladása. V. ö. ELADÁS. 2) Vétetik néha : dajándékotát, elotttogatát értelemben is. '
ELADÓSÍT, (el-adósít) ősz. áth. Adóssággal
terhel valamely vagyont, különösen ingatlant Át otttrákjog tterént a hübÍMomány birlaloja a hitbifományi
jóttág egy harmadréttét eladótOhatja.
ELADÓSITÁS, (el-adósitás) ősz. fa. Adóssággal terhelés. V. ő. ELADÓSÍT.
ELADÓSODÁS, (el-adósodás) ősz. fa. Adósságokba merülés.
ELADÓSODIK, (el-adósodik) ősz. k. Sok adósságba keveredik, mely vagyonát fölülmúlja, adósságokban egészen elmerül.
ELADÓSODOTT, (el-adósodott) ősz. mn. Vagyonát kimentő, fölülmúló, fölemésztő adósságba keveredett. Eladótodott gatda, kalmár.
ELÁGAZÁS, (él-ágazás) ősz. fa. Tulajdon ért
valamely növénynek azon tulajdonsága, melynél fogva
ágai szaporodnak és szétterjednek. Átv. ért családnak, nemzetségnek szaporodása. V. ö. ÁG, ÁGAZIK
és EL.
ELÁGAZIK, (el-ágazik) ősz. k. 1) Tulajdon ért
a növény ágai szaporodnak és szétterjednek. 2) Átv.
ért. valamely család, nemzetség, nép szaporodik, és
különféle elterjed. Mondatik hegyek-, erdők-, vizek-,
folyókról is. A kárpátok tokfelé elágazok. A Dma
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.Édes anyám eladott engemet,
De nem tudja kínos életemet*

Népd.

ELADÁS, (el-adás) ősz. fa. 1) Valamely áruczíkknek határozott v. kialkudott áron oda engedése,
nyújtása. Eladóikor Mfitetni ős árukat. 2) Árulás.
Ezen értelme nem tisztán magyaros, s leginkább a
németes városokban használtatik a boltok feliratain.
Pálinka-eladát, helyesebben : pálinka-árulói, vagy
pálinka-méréi.
ELADDIG, (el-addig) ősz. ih. 1) Annyi ideig,
oly sokáig. Eladdig ingerlették, hogy végre dühbe JW.
2) Oly messze, oly távol. Eladdig vitte a terhet, míg
le nem rothadt. V. ö. EL. (2).
ELADÓ, (1), (el-adó) mn. tt eladó-t. 1) Vásárra, áruczikk gyanánt kitett, kiállitott; mit a tulajdonos bizonyos áron másnak engedni kész. Eladó juhok,
lovak, gabona, bor. Eladó ha*. 2) Leány, ki már
elérte azon kort, melyben férjhez lehet menni. Eladó
hány.

ELÁGAZOTT, (el-ágazott) ősz. mn. 1) Sok ágra
terjedt Elagatott fűtek. 2) Átv. ért Elagatott etalád,
atyafitág, nemtetttég. Elagatott hegyek, folyók. Eldgatott OtneetkUvét.
ELAGGÓDIK, (el-aggódik) ősz. k. Folytonos
aggodalomban él. V. ő. AGGÓDIK. Ctekély dolgon
hetekig, hónapokig elaggódik.
ELAGGOTT, (el-aggott) ősz. mn. Bégtől fogva
agg, egészen agg, elvénült, halába megérett Hondatik néha olyanról is, ki időnek előtte, nyavalyák,
vagy kicsapongaeok miatt megtörődött Elaggott kéjenct, gyünyOrvaddt*.
ELÁGYAL, ELÁGTAZ, (el-ágyal v. —ágyai)
ősz. áth. A gabonakévéknek a szérűn nyomtatás vagy
csépelés alá kiteregetését elvégezte. Máskép : beágyat.
ELAJANGOL, (el-ajangol) ősz. áth. Elrectel
valamit félelem- vagy szeméremből. Kriza János gyi^teménye.
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ELAJÁNDÉKOZ, (el-ajándékoz) ősz. áth. Valamit ajándékképen másnak ad , enged. Legstebb lovait, agarait elajándékozta.
ELAJÁNL , (el-ajánl) ősz. áth. Ajánl valakit,
vagy valamit a végett, hogy más elfogadja , magához
regye.
ELAJÁNLKOZIK, (el-ajanlkozik) ősz. k. Ajánlkozik a végett , hogy valahová vigyék, valahol valamire alkalmazzak. Útitársul elajánlkotni. V. ö. AJÁNLKOZIK.
ELÁJUL, (el-ajdl) ősz. önh. Teljes ájnlásba,
valóságos ájult állapotba esik. Ijedtében elájult. V. ö. '
ÁJUL.
ELÁJULT, (el-ájdlt) ősz. mn. Ájulásban szenvedő, létező. Elájult beteg.
ELÁJULVA, (el-ájúlva) ÖBZ. ih. Ájult állapotban.
ÉT. AKAD, (el-akad) ősz. önh. Mentében , mozgásiban úgy meggátoltatik, hogy tovább nem mehet,
nem mozoghat. Elakad a stekér a tárban. Elakad a
hajó a talányon. Elakadtunk. Átv. ért Elakad a tsó
a nyelven. Elakad a képtelet, a gondolat, át est. Elakad ttándékában, föltételében. V. ö. AKAD.
ELAKADÁS, (el-akadás) ősz. fn. Szenvedő állapot, midőn valaki vagy valami elakad. 1. ELAKAD.
ELAKASZT, (el-akaszt) ősz. áth. 1) Mentében,
mozgásában, működésében valamit fenntartóztat, s
tovább haladni, mozogni, működni nem engedi. A kertiét elébe gördtíett kSoel elakatttani. A víz folyatat
gát által elakatttani. 2) Valamit függő helyéről máshová függeszt A ruhát egyik sxtgrSl a mánkra elafaustem. V. ö. AKASZT.
EL-ALÁ , (el-alá) ősz. igekötő , melyben az el
az utóbbi szó nyomosbftására szolgál.
f

Ás nap vígaságban el-aláment vala."
Istvánfi Pál a XVI. századból.

ELÁLDOZÁS, (el-áldozás) ősz. fn. A napról
moadatík , midőn leszáll , elnyngszik. Máskép : letídotát.
ELÁL.DOZIK, (el-áldozik) ősz. k. Mondjak a
naptól, midőn lemegy, leszáll, lenyugszik. Máskép :
Uáldotik. V. 5. ÁLDOZIK.
., (el-alél) ősz. önh. Teljes aléló állapotba esik, 1. ALEL.
ELALÉLT, (el-alélt) ősz. mn. Tartós aléló állapotban levő, szenvedő, 1. ALÉLT.
ELALÉLTSÁG, (el-aléltság) ősz. fn. Szenvedő
állapot, midőn valaki áléit 1. ALÉLT.
ELALÍT, (el-alít) ősz. áth. Valakit teljes álomba
ixenderít Máskép : elaltat, régiesen : elalut.
ELALJAD, (el-aljad) ősz. önh. A maga nemébea elfaják, elcsenevész, becsében aláazáll. KülönöKB, erkölcsileg elvetemül.
ELALJASODIK, (el-aljasodik) ősz. k. 1. ELALJAD.
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ELALKONYODIK, (el-alkonyodik) Ősz. k. 1.
ELESTVELÉDIK.
ELALKUSZIK, (el-alkuszik) ősz. k. 1) Sokáig,
folytonosan alkuszik. Elalkustik egy zsák korpán óra
számra. 2) Ból böl ragu nevekkel ám. a hagyott, vagy
szabott árból valamit lehúz, lealkuszik. Szátforintból
elalkudott tűét.
ELÁLL, (el-áll) ősz. önh. 1) Sokáig áll, soká
tart Némely gyümölcs soká eláll. 2) Megszűnik, nem
működik. Az eső- és szélről mondják, ha esni vagy
fúni megszűnik. Át esS elállóit. A szél elállolt. A szólási tehetségről, midőn valaki betegség, szélhüdés
vagy haldoklás miatt többé nem szólhat Szava elállóit. 3) Távolitó raggal, föltett czéljáról, szándékáról
vagy valamely szerződésről stb. lemond. Attól semmiképen el nem állok. Ha követelésedtől elállst, nem háborgatlak. 4) Valamely felekezettől elpártol, elválik.
5) Valamely ruhanemű bősége miatt nem egészen illik a testhez. A dolmány nagyon eláll a derektől. 6)
Áthatólag, útját állani valakinek. A haramiák utunkat
elállották.
„De e mérges állat elállotta utam,
Melyet bár izzadva mégis eloltottam."
Vőfélköszöntés.
ELÁLLÁS, (elállás) ősz. fn. l) Állapot, midőn
valaki vagy valami eláll, ezen igének bevett érteményeiben. Gyümölcs elállása. Föltételtől való elállás.
Át eső elállására várni. 2) Cselekvés, midőn valaki
állva gátot vet. Utak elállása, 1. ELÁLL.
ELÁLLÍT, ELÁLLIT, (el-állít) ősz. áth. 1)
Más helyre állít, helyez. Az őrt elébbi állomásáról
máshová eláUtíani. 2) Elrendez, elhelyez. Elálltíani
a katonákat, a munkásokat, kitkit a maga helyére.
3) Mozgásában, mentében akadályoz, megszüntet.
Elálltíani a malomkereket. Elálltíani a vérfolyást.
ELÁLLÍTÁS, (el-állitás) ősz. fn. 1) Elébbi helyről másra állítás. 2) Elrendezés, elhelyezés. A* SrOk,
a munkások elállítása. 3) Megszüntetés, akadályozás.
V. ö. ELÁLLÍT.
ELÁLMÉLKODIK, (el-álmélkodik) ősz. k. Sokáig álmélkodik , bámul, elméláz. V. ö. EL és ÁLMÉLKODIK.
ELÁLMODOZIK, (el-álmodozik) ősz. k. Folytonosan álmodozó állapotba van merülve; álmodozáshoz hasonló képzelgésben mereng.
ELALMOZ, (el-almoz) ősz. áth. Alommal egészen behint; teljesen beszalmáz, beszemetez, begazol.
V. ö. ALOM.
ELALSZIK, (el-alszik) ősz. k. Ellepi az álom;
álomba merül; éberségét teljesen elveszti. V. ö. EL
és ALSZIK. Átv. ért. mondatik 1) a tűzről, midőn
égni megszün. Elalutt a t&t. 2) a lélek és test működéseiről, midőn gyakorlatban nincsenek. Elaluttak
benne a szenvedélyek. Elalutt a vér minden ereiben.
Cselekvőleg használva ám. álommal tölt el valamit.
Elaluttsta legntbb napjait.
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ELALTAT—ELAPADHATLAN

ELAPA8ZT—ELÁRVEREZ

ELALTAT, (el-altat) öu. áth. 1) Álomba szénderít, ilomba merít, alunni késztet Elaltatni a títdtdet, eteetemSt. 2) Átv. őrt lelki mozgalmat, működést minden erejétől megfoszt, megszüntet Elaltatni
w ifjúban a beetUletértétt. V. ö. EL és ALTAT.
ELALTAT, (el-41tat) ősz. áth. Teljes csalódásba
hoz, elámít valakit V. 5. ÁLTAT.
ELALTATÁS, (el-altatás) 5sz. fii. Cselekre*,
midőn valakit vagy valamit elaltatnak.
ELALTATÁS, (el-altatás) ősz. fn. Csalódásba
ejtés, elámítás.

ELAPASZT, (el-apaszt) ősz. áth. Eszközli,
okozza, véghezviszi, hogy bizonyos ár, nedvesség teljesen elfogyjon, kiszáradjon. V. ö. APASZT.
ELAPRÍT, ELAPRIT, (el-aprít) ősz. áth. Apró
darabokra, részecskékre elszakgat, elvagdal, elmetél.
V. ő. EL és APRÍT. Átv. ért Elszaporáz. Elaprltani át imádtágot, beuédet. Szokottabban: elaprót.
ELAPRÓSODIK, (el-aprósodik) őse. k. Általánosan vagy mind apróvá lesz. A nem nemettíett parlagi lovak elaprózódnak. Sót* földben a vélemény Aaprótodik. V. ő. APBÓSODIK.
ELAPRÓZ, (el-apróz) ősz. áth. 1) Apró részekre
szakgat, oszt, metél. 2) Elszaporáz, nagy síelésben
imígy, amúgy tesz valamit Elaprótza mondóicáját.
ELÁRAD, (el-árad) ősz. önh. Nagy terjedelemben szétárad, elömlik. V. ö. ÁRAD.
ELAKADÁS, (el-áradás) ősz. fa. Az emelkedő
és kiömlő árnak minden irányban szétterjedése.
ELÁRASZT, (el-áraszt) ősz. áth. Nagy bőségü
és terjedelmű árral elborít, megtolt. V. ö. EL és
ÁRASZT. Átv. ért valamivel betölt EUrantani át
orttdgot idegen fényUtéti drukkal.
ELARAT, (el-arat) ősz. áth. 1) Valamit aratás
által elvesz, ellop. Elaratni a ttomttid butáját. 2)
Tárgyeset nélkül ám. aratást végez, bevégez. Mi már
elarattunk.
ELÁRKOL, (el-árkol) ősz. áth. 1) Valamit árokkal egészen elzár. EUrkolni át utótok elSl a legelSt,
rétet, földeket. 2) Árok által egészen elvezet, elszivárogtat EldrkoMavítdUdtt. V.ö. ÁROK.ÁRKOL.
ELÁRKOLÁS, (el-árkolás) ősz. fa. l) Valaminek árok általi elzárása. 2) Árokhnzás általi elszivárogtatása, lecsapolása a víznek. V. Ö. ELÁRKOL.
ELÁROSÍT, (el-árosit) ősz. áth. Árért vagyis
pénzen elad valamely vagyont, különösen ingatlant.
Máskép : elidegentt.
ELÁROSITÁS, (el-árositás) ősz. fa. Valamely
vagyonnak pénzen eladása.
ELÁRUL, ELÁRUL, (el-árnl) ősz. áth. 1) Áru
gyanánt eladogat. 2) Minden áruit eladja. Én már
elárultam. 3) Átv. ért. hitszegőleg valamely titkot másokkal közöl, egy harmadiknak kárával, romlásával.
Judát, etókkal árulod-e el át ember fiát t (Lukács 22.
48). Akármiféle jel által tudat, kijelent, kimutat valamit Piruláta elárulja St. A hatugot táját ttavai
árunak el. Bővebben 1. EL és ÁRUL.
ELÁRULÁS, (el-árulás) ősz. fa. 1) Áru gyanánt
eladogatas. 2) Egészen eladás. 3) A titoknak hitszegőleg, és másnak kárára, veszedelmére történt felfödözése. V. ö. ELÁRUL.
ELÁRUSÍT, 1. ELÁROSÍT.
ELÁRVÁSODK, (el-árvásodik) ősz. k. 1) Árvává lesz, elárvul. 2) Árvakinézésfivé lesz. (Kriza János gyűjteménye).
ELÁRVEREZ, (el-árverez) ősz. áth. Árverés útján a többet ígérőnek elad. Elárveretm át adótok hátait, földjeit, barmait. V. ö. ÁRVERÉS.
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ELALUDT, 1. ELALUTT.

ELALUSZIE, 1. ELALSZIK.
ELALÜT, L ELALTAT és ALÜT.

ELALUTT, (el-alntt) ősz. mn. 1) Aki ébren
lenni megszűnt Elalutt Iá* gyermek. 2) Égni, lángolni
megszűnt Elalutt tűt. 8) Átv. ért mozgással, működéssel teljesen fölhagyott. Elalutt ttenvedély, elalutt
erMeri énetek.
ELALVÁS, (el-alvás) ősz. fa. 1) Teljes álomba
merülés, midiin az éberségnek minden jelei megszűntek. 2) Időnek álommal eltöltése vagy valaminek elmulasztása. 3) Átv. ért a tűznek megszűnése. V. S.
ELALSZIK.
ELÁMÍT, (el-ámít) ősz. áth. 1) Addig ámít valakit, míg az teljes csalódásba jővén, hitelt ad, különösen, hamis véleményre, hamis útra csábít. 2) Teljes
bámulásba ejt V. ő. ÁMÍT.
ELÁMÍTÁS, (el-ámítás) ősz. fa. Cselekvés, mely
által valakit elámítanak, ez igének minden értelmében. L ELÁMÍT.
ELÁMÚL, (el-ámúl) ősz. önh. Egészen elmerül
a bámulásba, csodálkozásba. V. ö. EL és ÁMÚL.
ELÁMULÁS, (el-ámúlás) ősz. fa. Lelki állapot,
merengés, midőn valaki elmerül a bámulásba, csodálkozásba.
ELANDALODIK, (el-andalodik) ősz. k. Andalgó
állapotba merül, s abban marad. V. 8. EL és ANDALODIK.
ELÁNCSOROG, (el-áncsorog) ősz. önh. Áncsorogra vesztegel, tölti az időt, folytonosan áncsorog.
V. ö. ÁNCSOROG.
ELANNYIRA, (el-annyira) ősz. ih. 1) Oly igen,
oly nagyon, oly fölötte. Elannyira Mérette Itten a világot , hogy egyetlen fiát adná. (Ján. Evangy.) 2) Oly
messze, oly távolra. Elannyira haladt, hogy elérni lehetetlen.
ELAPAD, (el-apad) ősz. önh. Az apadást teljesen bevégzi. V. ö. EL és APAD.
ELAPADÁS, (el-apadás) ősz. fa. Állapot, midőn valamely áradás teljesen megszttn.
ELAPADHATATLAN, (el-apadhatatlan) lásd :
ELAPADHATLAN.
ELAPADHATLAN, (el-apadhatlan) ősz. mn.
Mi soha ki nem apad, minek mindig bő forrása van.
V. ö. APAD. Átv. ért kifogyhatatlan. A* Itten elapadhaüan forrdta a kegyelemnek.

81

ELÁBVÚL—ELAVUL

ELAVULT-ELBALLAG

ELÁKVÚL, ELÁRVUL, (el-irrúl) ősz. önh.
ELAVULT, (el-avult) ősz. mn. Ami ósága, korEgészen árra állapotra, árvaságra jut V. 5. EL és szerűtlensége miatt divatos lenni megszűnt. Elavult
ttok, ttokások, törvények.
ÁSVA. A gyermekek tfttléik kihaltával elárvulnak.
ELÁBVULTSÁG, (el-árvultság) ősz. fa. Szülék
ELÁZIK, (el-ázik) ősz. k. 1) A nedv egészen
i gyám nélküli állapot.
általjárja; mértéken túl megázik, nagyon megfő. EldF.T.ÍS , (el-ás) ősz. áth. 1) Valamit ásás által tilc a levetben a téttta. 2) Átv. ért. a sok ivástól holtelrejt, eltakar, beföd. Elásni a péntt a kötelgeíö eüen- részeggé lesz. Elázott a tok bortól, tőrtől. V. ö. ÁZIK.
ttg elöl. 2) Ásás által elvesz, elszed; ellop, eltulajdoELÁZOTT, (el-ázott) ősz. mn. Mit a nedv által
nít Elátni a tfomttéd kertéből valamit. Nemet ember és által járt, meglágyított Elátott kenyér, elátott kenrotoo, de a fazekatok elátták a földét. (Km).
der. Mértéken túl ázott, főzött. Elátott tétzta. Átv.
ELÁSÁS, (el-ásis) ősz. fn. 1) Ásás általi elta- ért Igen megborosodott, nagyon részeg. Pálinkától,
kiris, elrejtés, elfedés. 2) A földnek ásó által elhá- tőrtől, bortól elátott korhelyek.
ELÁZTAT, (el-áztat) ősz. áth. 1) Kedvekkel
njása, eltulajdonítása. Mát földinek elátáta.
ELÁSITOZ vagy ELÁSÍTOZIK, (el-ásitoz v. valamely testet általjárat, megpuhít, lágygyá tesz. 2)
—iiitozik) ősz. önh. vagy k. Hosszasan, mintegy el- Az áztatást elvégzi. Eláttatni a kendert. 3) Túlságofeledkezve átítocik. V. ő. EL és ÁSÍTOZIK.Áth. Elárí- san ázni enged. 4) Átv. ért valakit mások előtt betoan <u idSt, azaz ásítozással, henyéléssel eltölteni. vádol, s hitelétől, becsületétől megfoszt V. ö. EL és
ÁZTAT.
ELASSZONYOSÍT, (el-asszonyosit) ősz. áth.
ELÁZTATÁS, (el-áztatás) ősz. fn. Nedvekkel
Aisionyos természetűre elváltoztat. Túltagol gyöngédáltaljáratás. Az áztatás elvégezése. Túlságos áztatás.
tég, pukatdy elattwonyotUja ás ifjakat.
Bevádolás. V. ö. ELÁZTAT.
ELASSZONYOSODIK, (el-asazonyosodik) ősz.
ELBÁGYAD, (el-bágyad) ősz. önh. Nagy mért Auxonyossá változik által; egészen asszonyos tér
tékben,
egészen bágyad. V. ö. EL és BÁGYAD. Sok
méuetet ölt V. ő. EL és ASSZONYOSODIK.
ELASSZONYOSÚL, (el-asszonyosúl) ősz. önh. járásban, munkában, nagy melegben elbágyadni. Úgy
elbágyadt, hogy alig bír lábain állni.
L ELASSZONYOSODIK.
ELBÁGYADÁS, (el-bágyadás) ősz. fn. Teljes
ELASZAL, (el-aszal) ősz. áth. Mértéken túl
Mial, kiszárításig, elégetésig aszal. Ai erősen fűtött bágyadás, a feszülő inaknak nagy mértékben való elkmeneu elattalja a gyümölctöt. V. ö. EL és ASZAL. lankadása; erőt kimerítő fáradság. V. ö. BÁGYADÁS.
ELBÁGYADT, (el-bágyadt) ősz. mn. Igen báELASZÁS, (el-aszás) ősz. fa. Mértéken túl
•uis, elszárad ás, elfonnyadás. Rórtanilag: nyavalya, gyadt, ereje kimerültéig fáradt, lankadt Nagy teher
mely a test nedveinek kiszáradásában áll. 1. ASZ- hutáidban elbágyadt ló, ökör. Elbágyadt gyalogútól.
ELBÁGYASZT, (el-bágyaszt) ősz. áth. Egészen
KÓESÁG.
ELASZIK, (el-aszik) ősz. k. Egészen aszúra bágyadta tesz; a feszülő inakat teljesen ellankasztja.
lesz, teljesen elszárad. Mondatik 1) a gyümölcsről és V. ö. EL és BÁGYASZT.
ELBÁGYASZTÁS , (el-bágyasztás) ősz. fa.
növényekről, midőn nedveik kipárolognak, s újabbikkal nem pótoltatnak, 2) állatokról. V. ö. EL és Külső vagy belső hatás, erőfeszítés által a feszülő
inaknak teljes elgyöngítése, ellankasztása.
ASZIK.
ELBÁJOL, (el-bájol) ősz. áth. A bájolást teljes
ELASZOTT, (el-aszott) ősz. mn. Egészen aszott,
mértékben eszközli. Szép társalgástól, énekkel, fenéelszáradt Eloltott gyümölcsök, növénylevelek.
ELÁTKOZ, (el-átkoi) ősz. áth. Átkokkal el vel elhajolni a társaságot. V. ö. EL és BÁJOL.
Ulmoz, átok alá vet, átkokkal tetéz. Elátkomi a naELBÁJOLÁS, (el-bájolás) ősz. fn. A bájolásnak
pot, melyen a tterenetéüentég történt. Elátkotta tettét teljes mértéke. Elbájolásig kedvet, szép, mulattató. V.
Ultíf. V. 5. ÁTKOZ.
ö. BÁJOLÁS.
ELÁTKOZÁS, (el-átkozás) ősz. fa. Átkokkal
ELBÁJOLT, (el-bájolt) Ősz. mn. Bájerő által
T»ló elhalmozás; átkos kiránatokkal tetézés.
egészen meghatott, általhatott V. ö. EL és BÁJOLT.
ELAVAD, (el-avad) ősz. önh. Divatból, szokás A müveit által elbájolt nézSk, hallgatók.
bői egészen kimegy; kelendőségét, becsét, kapós
ELBAKAFÁNTOZ, (el-bakafántoz) ősz. önh.
úgit elveszti; romlottá válik. V. ö. EL ds AVAD Visszaható névmást tárgyesetben kivan maga mellé.
ELAVÍT, (el-arít) ősz. áth. 1) Avulttá, ócskára Elbakafántotta magát, azaz : az illő korlátokon szóteu, divatból, szokásból kizár. 2) Elkoptat, elszakgat, val vagy cselekedettel túl lépvén elárulja gyengeségét,
elrongyoL ElavÜani a ruhát. V. ö. AVÍT.
nagy bakokat lő.
ELBAKZIK, (el-bakzik) ősz. k. A bakzáson álELAVUL, (el-avúl) ősz. önh. 1) Ósága miatt
foltból, szokásból kimegy, kikopik. Némely ttok ela tal esik, kibakozza magát. V. ö. EL és BAKZIK.
ELBALLAG, (el-ballag) ősz. őnb. Ballagva
ti/Ml, • «;<«* keletketnek helyökbe. Sok jó ttokat ela
ttí. 2) Jogtanilag : a tőrvényben kiszabott időt tú elmegy, eltávozik; útját ballagva folytatja. V. ő.
hiUdja, máskép : elévül.
BALLAG.
6
sucr nteia. n. KÖT.
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ELBÁMÉSZKODIK—ELBÉCSÜL

ELBÁMÉSZKODIK, (el-bámészkodik) ÖBZ. k.
1) Teljesen bámészkodó állapotban van. 2) Folytonosan, sokáig bámészkodik. Óra etdmra elbáméttkodnt
valamin. V. ő. EL és BÁMÉSZKODIK.
ELBÁMÍT, (el-b&mít) ŐSE. áth. Eszközli, okozza,
hogy más elbámnljon; teljes bámulásba ejt. V. ö.
BÁMÍT.
ELBÁMUL, (el-bámul) ősz. önh. Teljesen, hoszszasan bámul valamin v. valamire. Elbámulni a dictS
termettet* tüneményen. EMmuhti a hallottakra. V. 5.
EL és BÁMUL.
ELBÁMULÁS, (el-bámulás) ősz. fn. Teljes,
hosszas, mélyen elmerülő bámulás.
ELBÁNÁS, (el-bánás) ősz. fa. Cselekvés, midőn
valamivel elbánunk; V. ő. ELBÁNIK.
ELBANDSALODIK, (el-bandsalodik) ősz. k. 1.
ELBÁMÉSZKODIK. Tiszamelléki szó.
ELBANDSALOG, (el-bandsalog) ön. önh.
Tartósan bandsalog. Bámészkodva elmegy, eljár.
ELBÁNIK, (el-bán-ik) ősz. k. Segítő ragu viszonynéwel. Elbánni valakivel, ám. valamely ügyes
bajos dolgot könnyű szerrel elvégezni vele. Majd elbánom én vele, ám. készen leszek, kifogok rajta. Elbánni a* elleniéggel, ám. megütközni vele s meggyőzni.
V. ö. BÁNIK.
ELBÁNTOL, (el-bányol) ősz. áth. Bányászati
műszó, s ám. az erezet, különösen, a kész aranyat,
ezüstöt mind pénzzé veri, pénzzé alakítja. A bányolást elvégzi.
ELBARMÍT, (el-barmít) ősz. áth. Barommá változtat el, baromi természetűvé tesz. A tuarnoki bánat
elbarmítja át embereket.
ELBARMÚL, (el-barmdl) ősz. önh. Baromi természetet ölt, barom módra elvetemül.
ELBARNÍT, (el-baraít) ősz. áth. Fölötte barnává tesz. A metSn járókat elbarnítja a nap. V. ö. EL
ésBARNÍT.
ELBARNÚL, (el-barnűl) ősz. önh. Nagyon barna
színt ölt, barnára változik által. Miolta falun lakik,
egétten eíbarmüt.
EL-BE, (el-be) ősz. ih. A be határozónak nyomatékosabb módosítása. El-be ment. (Palóca szójárás,
az ő kimondásuk azerént: etl-be). Régi iratokban
gyakran eléjön. Követi vala ötét mind élbe a papok
fejedelme pitoaraiglan, (Tatrosi codex). Ét tedd el be
tegtedbe. Pesti Gábor meséi XXXTX.
ELBÉCSTELENÍT, (el-bécstelenít) ősz. áth.
Végképen becstelenné tesz; becsületétől teljesen megfoszt V. ö. BÉC8TELENÍT.
ELBÉCSÜL, (el-bécsül) ősz. áth. Valamely birtokot, jószágot mástól becsüáron vagy becsfllés útján
elvesz, azaz megbecsültét és az árát kifizetvén vagy
adósságba tudván, magához szerez, vagy pedig a becsű következtében árverésre kitesz és elad. ElbectUlni
át adatnak hátát. Mindenét etbecrtUék. V. ö. BECSÜL,
BECSÜLÉS.

ELBÉCSÜLÉS—ELBÍR
ELBÉCSŰLÉS, (el-bécsülés) ősz. fn. Valamely
birtoknak becsüáron vagy becsülés útján történő elvétele. V. ö. ELBÉCSÜL.
ELBÉCSÜLTET, (el-becsültet) ősz. mivelt Valamely jószágot törvényes úton végrehajtott becsfi
szerént elvetet A hiteletS elbeeiuüeti át adomák hasát.
ELBÉLEL, (el-bélel) ősz. áth. Béllésre elhasznál. Átv. székely szólás szerént elpalástol, elcsinál
vmit (Kriza János).
ELBÉLYEGEZ, (el-bélyegez) ősz. áth. 1) Valamit bélyeg által sajátjának kijelel. 2) Az elébbi bélyeg helyett más tulajdonos bélyegét üti valamire.
Elbélyegetni a gulyából váiárlott tinókat.
ELBÉNÚL, (el-bénúl) ősz. önh. Teljesen bénává
lesz. V. ő. EL és BÉNUL.
ELBÉNULT, (el-bénult) ősz. mn. Aki egészen
bénává lett Elbénult nyomorék.
ELBÉRÉL, (el-bérél)ösz. áth. Valamit bizonyos
bérért oda ad, oda enged. V. ö. BÉREL.
ELBERETVÁL, (el-beretvál) ősz. áth. Beretvával ebnetsz, tövig kiirt Elberetvábn a bajunt,
stakált.
ELBERETVÁLÁS, (el-beretválás) ősz. fn. Szőrnek, hajnak borotvával elmetszése.
ELBESZÉL, (el-beszél) ősz. áth. és önh. 1)
Folyvást beszél, a nélkül, hogy megakadna. Stépen
elbenél magyarul, franctiáút, németül. 2) Szépirodalmi
s általános ért. valamely történeti vagy költött eseményt eléad.
ELBESZÉLÉS, (el-beszélés) ősz. fn. 1) Általán,
valamely történt dolognak eléadasa. 2) Szépirodabnilag,
költői elbettélés, mely vakmely érdekes életviszonyt
költőileg fest teljes kifejtéséig. L. BESZÉLT.
ELBESZÉLŐ, (el-beszélő) ősz. mn. és fn. 1)
Általán, valamely történetet eléadó; különösen 2)
személy, ki valamely történetet, eseményt eléad, elmond. 3) Beszélyíró. V. ö. BESZÉLT.
ELBETEGÉSÉDIK, (el-betegésédik) ősz. k.
Egészsége úgy megromladorik, hogy hova tovább
több nyavalya éri.
ELBETEGÉSKÉDIK, (el-betegéskédik) ősz. k.
Hosszas ideig, tartósan beteg. ÉvrW évre elbetegetkedit.
ELBETEGÜL, (el-betegfil) ősz. önh. Tartós betegségbe esik, betegessé lesz.
ELBICZÉG, (el-biczég) ősz. önh. 1) Biczegve
elmegy. 8) Tartósan folytonosan biczeg. Ha gyVngék
w lábai, de.ö ötére elbieteg. V. ö. BICZEG.
ELBILLEN, (el-bülen) ősz. önh. Úgy billen,
hogy súlyegyenét vesztve azt többé vissza nem kapja.
Elbillen a mérleg. 1. EL ds BILLEN.
ELBILLENÉS, (el-billenés) ősz. fn. Állapot,
illetőleg mozgás, midőn valami súlyegyenét vesztve
félre billen.
ELBÍR, (el-bír) ősz. áth. 1) Oly ereje van, mely
valamely nagyobb terhet tartani, vinni elegendő. Elbír
vállán egy tták butát. 2) Nagyobb bajt tűr, szenved,
kiáll. Sok bajt elbír egy ember. V. ő. EL és BÍR.

85

ELBÍRÁS—ELBOCSÁT

ELBOCSÁTÁS—ELBOROZ

86

ELBÍRÁS, (el-birás) ősz. fa. 1) Valamely na- Elhajt, elcsap. Rost magaviseleteért elbocsátották ás
gyobb tehernek eltartása, elviselése. 2).Eltűrés.
oskolából.
ELBOCSÁTÁS, (el-bocsátás) ősz. fa. 1) ElmenELBIRTOKLÁS, (el-birtoklás) ősz. fa. A bírtokizerzésnek áron neme, midőn valaki az idegén jó- ni engedés, szabadon eresztés. 2) Elküldés. 3) ElhajMagot, hosszasabb, a törvény által meghatározott idő- lás, elcsapás. V. ö. ELBOCSÁT.
ben meg nem zavart bírás által egészen tulajdonává tcELBOCSÁTTATÁS, (el-bocsáttatás) ősz. fa.
ui. Ai osztrák jog megkülönbözteti az elévülést az el- Azon állapot, midőn valakit elmenni engednek, eltirtokUitóL E szerént (1451. §.) „Az elévülés vala- eresztenek ; elküldenek; elhajtanak, elcsapnak. Elbomely jognak, mely a törvény által meghatározott idő ctáttatátát kéri, várja. V. ö. ELBOCSÁT.
alatt nem gyakoroltatott, elvesztése." És (1452. §.)
ELHÓDÍT, (el-bódít) ősz. áth. Egészen bódulttá
,H* ás elévült jog törvényes birtoklásnál fogva egy- tesz, fejét elkábítja, öntudatlan állapotba helyez, eluenmind más valakire átruháztatik; akkor elbirto- szédít, tévedésbe ejt, elámít. A nagy g&i, ftitt elhódíkolt jognak s a szerzés e módja elbirtoklásnak ne- totta fejemet. Holmi légből kapkodott eszmékkel elbóveztetik.*
dtíani a tapasztalatlan, a ktinnyen hivS ifjúságot. V. 3.
ELBIRTOKOL, (el-birtokol) ŐSE. áth. Valamely BÓDÍT.
ragront, jószágot, hosszasabb, a törvényben kiszabott
ELBÓDÍTÁS, (el-bódítás) ősz. fa. Végrehajtott,
idő lefolyása, például 30 év alatt gyakorolt bírás ál- sikeresített bódítás; elszédítés, tévedésbe ejtés. V. ö.
tal, egészen tulajdonává tesz. V. ö. ELBIRTOKLÁS. BÓDÍTÁS.
ELBIRTOKOLÁS, L ELBIRTOKLÁS.
ELBÓDÚL, (el-bódúl) ősz. önh. 1) Feje elkáELBITANGOL, (el-bitangol) ősz. áth. Jószágot, búl, elszédül, öntudata megzavarodik. 2) Eltéved. V.
pénzt bitangolva elveszteget, elprédál, etharáesol. V. ö. BÓDUL.
ó. EL és BITANGOL. Át ütőkről maradt örökséget
ELBÓDULÁS, (el-bódulás) ősz. fa. 1) ElkábuetoUangolni.
lás, clszédűlés. 2) Eltévedés. V. Ö. BÓDULÁS.
ELBITANGOLÁS, (el-bitangolás) ősz. fa. JóELBOHÓSKODIK, (el-bohóskodik) ősz. k. Folyuágnak, pénznek bitangolás általi elvesztegetése, el- tonosan, tartósan bohóskodik ; bohóskodó szerepet űz,
ptarlása. V. ö. EL és BITANGOLÁS.
gyakorol. V. ö. EL és BOHÓSKODIK.
ELBITOL, (el-bitol) ősz. áth. 1. ELBITANGOL.
ELBOLONDÍT, (el-bolondít) ősz. áth. Holmi
ELB1TOROL, (el-bitorol) ősz. áth. Bitorolva el- hazugságokat mással elintett, vagy ál ígéretekkel mást
tulajdonít, elvesz, elveszteget; L BITOROL.
kecsegtet, s a könnyen hivőt nevetség tárgyává teszi,
ELBIZAKODÁS, (el-bizakodas) ősz. fa. Túlsá- vagy saját vétkes czéljára^ fölhasználja. Szemet, eszes
gos bizakodás, önerejének túlbecsülése. V. ö. EL és embert nem lehet elbolondtiani. Engem ugyan el nem
BIZAKODÁS.
bolondítom.
ELBOLONDÍTÁS, (el-bolondítás) ősz. fa. CseELBIZAKODIK, (el-bizakodik) ősz. k. Túlságosan bizakodik; erejében, tehetségében fölötte bíz- lekvés , mely által valakit elbolondítnak. V. ö. ELfán, másokat lenéz. V. ö. BIZAKODIK.
BOLONDÍT.
ELBB5AKODOTT, (el-bizakodott) ősz. mn. 1.
ELBOMLÁS, (el-bomlás) ősz. fa. Együvé tarELHÍZOTT.
tozó, s öszveállott részeknek teljes eloszlása, egymásELBÍZIK, (el-bízik) ősz. k. Rendszerént vissza- tól szétválása. V. ö. EL és BOMLÁS.
ható névmást és pedig tárgyesetben kivan maga mélELBOMLIK, (el-bomlik) ősz. k. Öszvetartozó,
tó : (Ontom magamat, elbitod magadat, elbízza magát kapcsolatban levő részei szétválnak, egymástól elsza>tb. azaz: tokigosan bizom magamban, bízol magad- kadnak. Elbomlik a befont haj.
ban stb. Elbista magát erejében, tudományában, észéELBONG, (el-bong) ősz. önh. Bongva elmegy,
t**. V. ö. EL, és BÍZIK.
tovább halad. Elbonganak füleim mellett a darazsak.
ELBONT, (el-bont) ősz. áth. Öszvekötött, együELBIZOTT, (el-bizott) ősz. mn. Aki önmaga
erejéről, énéről, tulajdonságairól fölötte, túlságosan vé fűzött valaminek részeit egymástól elválasztja, szét•okát tart; önmaga felől nagy véleményben levő; fejti. Elbontani a házal. Elbontani át ágyat. V. ö.
«ején, tehetségén fölül merészkedő. Sok dicsérgetés BONT.
utal elbitotf fiatal művész, {ró.
ELBONTÁS, (el-bontás) ősz. fa. Cselekvés,
ELBIZOTTSÁG, (el-bizottség) ősz. fa. Az ön- mely által elbontunk valamit. V. ö. ELBONT.
ELBORÍT, (el-borít) ősz. áth. Valamit egész
beesnléanek fettyu kinövése, midőn valaki önerejét,
tehetsegét túlbecsüli, magiról szerfölött sokat tart; terjedelmében elföd, eltakar. Elborítja át árvi* a memis tanácsit, eszét, erejét, a magáéhoz képest keve- zőket. Elborítja a vér a* arczát. V. ö. EL és BORÍT.
*Ui, kicaiaylL
ELBORONÁL, (el-boronál) ősz. áth. Boronálva
ELBOCSÁT, (el-bocsát) ősz. áth. 1) Elmenni elvisz, tovább söpör, sodor, vontat. Elborondlni a gazt
«ged, szabadon ereszt Elbocsátani a kítzolgált kato- a szántott földről. V. ö. EL és BORONÁL.
•átoí. Elboctátani kalitkából a madarat. 2) Elküld,
ELBOROZ, (el-boroz) 1) ősz. önh. Folyvást boroz,
kiad valakin. Elboctátani tzolgdlatból a eteléde&et. 3) borivással eltölti az időt. Elborozni égést éjszaka. 2)
6*
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ősz. áth. Borral beönt, elmocskol. Elboroeniat ontalak- relmet güúmék oranámra elbdgnak. Elbúgott mellettem
a etiga, (búgó). V. ö. EL és BÚG.
ront, a ruhát. V. ö. EL és BOROZ.
ELBUJÁLKODIK, (el-bujálkodik) ősz. k. 1)
ELBORSOL, (el-borsol) ö.z. áth. MértélrfÖlött
megborsol valamit Elbortolni a levett, a bortot pogá- Folytonosan, tartósan bojálkodik. 2) Egészen bujává
.esz. Gyanút némelyekkel vagy némelyek kStött elbvctáí. V. ö. EL és BORSOL.
ELBORUL, (el-borúl) ősz. önh. 1) Borúval egé- jálkodni. 3) Visszaható névmással: bojálkodásban
szen behúzódik, homályos alakot ölt Elborul a* ég, magát elerőtleníti. Elbujálkodta magát.
ELBUJDOSÁS, (el-bnjdosás) ősz. fa. Bujdosva
a magot kegy. 2) Átv. ért. komor, sötét arczot matat
messze távozás, elköltözés.
V. 6. EL és BORUL.
ELBORZAD, (el-borzad) ősz. önh. Elfogja a
ELBUJDOSIK, (el-bujdosik) ősz. k. Bujdosva
borzadás; teljesen borzad. Elbortadt, midőn a nagy eltávozik, elmegy, elköltözik. V. ö. BUJDOSIK.
vettOyt látta. V. ö. EL és BORZAD.
„Ha a nap lenyugszik, ő is elbújdosik,
ELBORZADÁS, (el-borzadis) ősz. fa. Kedélyi
A szegény legénynek szíve szomorkodik.
állapot, midőn valakit a borzadás ellep.
Népd.
ELBOSZANKODIK, (el-boszankodik) ősz. k.
ELBUJTAT, (el-bujtat) ősz. áth. Eszközli, alFolytonosan, tartósan boszankodik. Naphotnai elbononkodni holmi otekélytégen. V. ö. EL és BOSZAN- kalmat, helyet, módot nyújt valakinek, hogy elbújjék.
Elbújtatni ős Ueübe vett tolvajokat.
KODIK.
ELBUKÁS, (el-bukás) ősz. fa. 1) Híg elemben,
ELBOTLÁS, (el-botíás) ősz. fa. Botolva elesés,
folyadékban elmerfilés. 2)Elbotlás. 3)Átv. ért tönkcldölés.
ELBOTLIK, (el-botlik) ősz. k. Botolva, megbo- rejutás, adósságok miatt minden vagyonnak elvesztése; hivataltól, rangtól elesés. V. ő. BUKÁS.
tolva elesik, eldől. Sötétben elbotlani.
ELBUKIK, (el-bukik) ősz. k. 1) Híg elem, péld.
ELBŐDÜL, (el-bődül) ősz. őnh. Hangját egévíz alá merül. A M elbukik a vtiben. 2) Elbotlik. 3)
szen megeresztve kezd bőgni. ElbSdül a* ebektől lefüÁtv. ért a kereskedő hitelét, a birtokos vagyonát,
lelt OkBr.
sok adósságai miatt elveszti. 4) Hivataltól, rangtól
ELBOTORKÁL v. ELBOTORKÁZ, (el-botorelesik.
kál v. —botorkáz) ősz. őnh. Botorkázva elmendegel,
ELBUKTAT, (el-buktat) ősz. áth. 1) Híg elem
elhalad, járkál. Tapogatódba, tötéfben elbotorkál át
alá
egészen
elmerít 2) Elejt, elesni kényszerít 3)
utofákon. Alig lát, mégit elbotorkál a etapttékbe.
Átv. ért a kereskedőt hitelétől, a birtokost vagyonáELBÖDÍT, (el-bődít) ősz. áth. Visszaható név- tól megfosztja. 4) Rang, hivatal, becsület nélkülivé
mással : EUMMli magát, ám. elbődül.
tesz.
ELBÖFFENT, (el-bőffent) ősz. áth. Visszaható
ELBULIKOL, (el-bulikol) ősz. őnh. Folytononévmást tárgyesetben kivan maga mellé. ElbSfentém san, tartósan bnlikol. V. ö. EL és BULIRÓL. A pámagamat, elbtSffentéd magadat, elbtSfenti magát. Egy- rat gtiicték nyájasan elbulikolnak.
szer egészen neki eresztett hangon bőffen. V. ö. EL
ELBUSÚL, (el-bnsúl) ősz. önh. l) Folyvást,
és BŐFFEN.
tartósan búsul. Hágában elbiitúl égett nap. 2) VisszaELBŐVÍT, (el-bővit) ősz. áth. Valamit túlságos ható névmással: hosszas és nagy búsnlásnak adja
mértékben bővít, bővé tesz. V. ő. EL és BŐVÍT.
magát Elbútulom magam, elbúvttod magad, elbúfulja
ELBŐVÜL, (el bővül) ősz. önh. Túlságosan bő- magát. Ha eltnltúlja magát, ninct aki megvígantalja.
vül, igen szétterjed, kitágul. Vitelétben elbövül a V. ö. BÚSUL.
lábbeli.
ELBÚTAT, (el-bútat) ősz. áth. 1. ELBÚJTAT.
ELBUTÍT, (el-butít) ősz. áth. Folytonosan, és
ELBUCSUZÁS, (el-bucsnzás) ősz. fa. Elválás
előtti és véghez vitt bncsozás. Menyatnony eUnietwáta végképen butává tesz. Mértéktelen nettet italokkal ela ttülíü hóitól. Énékeny, fájdalmat elbuctutdt. V. ö. buttíotta magát. V. ö. BUTÍT.
BUCSUZÁS.
ELBUTÚL, (el-butúl) ősz. őnh. Végképen buELBÚCSÚZIK, (el-bucsúzik) ősz. k. Menőfélben tává lesz, elméje eltompul. V. ö. BUTÚL, BUTA.
lévén végképen búcsút vesz, utolsó istenhozzádot mond
ELBUVÁS, (el-buvás) ősz. fa. Elrejtődzéa;
mbverímoU ttttleítöl, rokonaitól, barátitól. V. ö. BÚ- olyan buvás, mely által valaki rejtve, titokban maCSÚZIK.
rad, vagy maradni akar.
ELBUCSUZTAT, (el-bacraztat) ősz. mivelt 1)
ELBUVHC, (el-bnvik) ősz. k. Elrejtődzik; aÁltalán : valakinek elválása, elmenése alkalmával bú végre, vagy úgy búvik, hogy meg ne találják. V. ö.
csúbeszédet tart 2) A halottat kiénekeli, s nevében EL és BÚVIK.
'rokoninak, ismerőseinek stb. végbacsút mond. V. ö
ELBÜDÖSÍT, (el-b&dősít) ősz. áth. Büdös szaBÚCSÚ, BÚCSÚBESZÉD, BÚCSÚZTAT.
got terjeszt el valamiben, vagy valamin; bűzzel beELBÚG, (el-búg) ősz. őnh. Búgva tölti el az fértőzteti. Foghajmával, péttmával elbüdöttíeni a
időt, folytonosan búg; búgva megy, halad el. A ne- nobát,
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ELBÜSZKTT, (el-baszkít) ősz. áth. Egészen
bőnkévé tett; valakiben a büszkeséget túlságosan
föléUsíti. V. 5. EL ét BÜSZKE, BÜSZKESÉG.
ELBÜSZKÜL, (el-büszkül) ősz. önh. Mindig,
hontovibb büszkébb lesi; egészen elbízza magát
ELBŰVÖL, (el-bűvől) ősz. áth. 1) Valamely
úépmfi vagy művészet által egészen meghat, elragad,
mint valamely bűvész. A jelet génén, éneket elbűvöli
a kallgatokat. 2) Bttvölés, titkos mesterség vagy
ngyesség által elvesz, eltüntet Elbűvölte ujjúmról a
jytríí, vagy ttebembSl a» aranyakat.
ELBÜVÖLÉS, (el-bfivölés) ősz. fa. 1) Művészi
b»(ás, meglépés, elragadás. 2) Bttvölés általi eltüntetés. V. 5. ELBŰVÖL.
ELCSÁBÍT, (el-csábít) ősz. áth. Sikeresen, hathatósan csábít; valamely roszra reá bír, reá vesz ;
tiltott czélból magához vonz, akaratára hajlít V. ö.
CSÁBÍT. EUtábitani a tapatttalatlan leányt, ifjút.
ELCSÁBÍTÁS, (el-csibitás) ősz. fa. Sikerrel,
hatissal fizott csábítás; valakinek roszra, tiltott czélokra reá bírása, tévútra vezetése. V. 5. CSÁB, CSÁBÍTÁS.
ELCSÁBÚL, (el-csábúl) ősz. onh. A csábnak
enged, rou útra tér. V. ö. CSÁB.
ELCSACSOG, (el-csacsog) ősz. önh. Csacsogva
elbeszél, folyvást, tartósan csacsog. A kisdedek elctaaognak dajkáikkal. Használtatik áthatólag is. Elctaetogm a hallottakat ét látottakat. V. ö. CSACSOG.
ELCSAL, (el-csal) ősz. áth. 1) Csalva el hí.
Elctalni valakit a koctmába, gyanút társatágba. 2)
Csalva elvess, megszerez. EletaUa pajtátának pénzét.
V. 6. CSAL.
ELCSAP, (el-csap) ősz. áth. 1) Tulajdonkép,
csapra, ütve, taszítva elfiz, elhajt, eltávolít. Tenyérértl elctapni a legyet. 2) Elkerget Elctapni a rőt*
nolgát. An idegen barmot elctapni a csordából. 3) A
teli mérfit elsimítja. Elctapni a merül. 4) Átv. ért
Valamely étel, gyógyszer, vagy hűtés, elctapja a hatat,
•ráz gyakori lágyszéket csinál. 5) Valami fölött hirtelen elterül, általfnt Elcsap feje fölött a víz. V. ö.
EL és CSAP.
ELCSAPÁS, (él-csapás) ősz. fn. Elűzés, elkergetéf, elbajta*. V. ö. ELCSAP.
ELCSAFÁZ, (el-csapáz) ősz. önh. A vadászebről
mondatík, midőn bizonyos tért, vadakat szaglászva,
bejár.
ELCSATAKOSODIK, (el-csatakosodik) ősz. k.
Egészen csatakossá lesz, ellostosodik, elcsajtosodik.
V. ó. CSATAKOS.
ELCSATTAN, (el-csattan) ősz. önh. Egyszeri,
de teljesen bevégzett ctatt hangot ad. Elcsattan a
ftgyver. Elcsattant ajakán a* eltS szerelmi etek. V. ö.
EL és CSATTAN.
ELCSATTANÁS, (el-csattanás) ősz. fn. Egyneri, bevégxett ctatt hangnak adása.
ELCSATTANT, (el-csattant) ősz. áth. Valamit
esyuer, de tökéletesen csattanni késztet Elcsattan(om a jNMfafe V. 5. EL és CSATTANT.

ELCSAVAR, (el-csavar) ősz. áth. Félre csavar;
úgy csavar, hogy helyéből elmozduljon. Átv. ért. valamit félre magyaráz, valaminek erőszakosan más értelmet ad, másfelé irányozza menetelét. Elcsavarni a
bettédet. Elcsavarni a perei félnek ügyét. V. ö. EL
és CSAVAR.
ELCSAVARÁS, (el-csavarás) ősz. fa. Félre csavarás, mely által valami, rendes helyzetéből elmozdul.
Átv. ért. szándékos félreértés, félremagyarázás, a dolognak másfelé irányozása. V. ö. ELCSAVAR,
ELCSAVARÍT, (el-csavarít) ősz. áth. Csavarás
által rendes helyzetéből kimozdít Elcsavartíani a
etapot, a* ablak kallantyúját. Elcsavarítani a ttekérrudat. Átv. ért azt teszi, hogy a beszédet vagy
ügyet máskép értsék, más oldalról vegyék. V. ö. EL
és CSAVARÍT.
ELCSAVARODIK, (el-csavarodik) ősz. k. Egyenes, vagy szokott helyzetéből, irányából félre mozdul,
elkanyarúl. Elcsavarodik a* út. V. ö. EL és CSAVARODIK.
ELCSAVAROG, (el-csavarog) ősz. önh. Csavarogva jár kel, ide-oda, s tölti az időt Reggeltől estig
elctavarog. Átv. ért elcsavarogni a* iskolát, a hivatali
órákat, azaz csavarogva elmulasztani.
ELCSAVART, (el-csavart) ősz. mn. Rendes
helyzetéből, irányából erőszakosan elmozdított Átv.
ért szándékosan félre értett, félre magyarázott, más
irányra vezetett. Elcsavart stó, bestéd.
ELCSEMEGÉZ, (el-csemegéz) ősz. áth. 1) Vagyont, különösen pénzt, holmi aprólékokra, csemegékre elveszteget, kicsinyenként elpazarol. 2) önh.
Csemegézve eltölt! az időt Jó borocska mellett eletemegéttünk.
ELCSEN, (el-csen) ősz. átb. Holmi aprólékos
dolgokat, amúgy könnyeden elcsíp, ellop. Amit ér, elcseni. Elcsenték a pipámat. V. ö. CSEN.
ELCSENDESÉDÉS, (el-csendesédés) ősz. fn.
Bevégzett csendesedés, midőn a nesz, zaj, lárma mindig alább alább szállva, végre egészen megszűnik.
Éjjel a városi vtcták elcsendesedése. A síró gyermek
elctendetedéte. V. ö. EL és CSENDESEDÉS.
ELCSENDESEDIK, (el-csendesédik) ősz. k. A
nesz, zaj, lárma, zörgés tökéletesen megszűnik; egészen csendes állapotba helyezkedik. Elcsendesedik a
szél súgása, a hullámok ciapkodáta, a mennydörgés.
Átv. ért teljes nyugalomnak adja magát, megszűnik.
Elcsendesednek az indulatok, a stív vágyai. V. ö. EL
és CSENDESEDIK.
ELCSENDESÜL, (el-csendesül) ősz. önh. Egészen csendes , nyugalmas állapotba megyén által. V.
ö. EL és CSENDES, CSENDESÜL.
ELCSENDESÜLÉS, (el-csendesűlés) ősz. fn.
Zajból, lármából, mozgalomból teljes csendbe, hallgatásba, nyugalomba általmenés.
ELCSENDESÍT, (el-csendesít) ősz. áth. 1) Neszt,
zajt, lármát megszüntet, elhallgattat. 2) Mozgalmat
olcsillapít 3) Háborgót, indnlatoskodót, péld. hara-
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gost, perlekedőt, sfrót megnyugtat, megkérlel, engesztel V. ö. EL éa CSENDESÍT.
ELCSENDESITÉS, (el-csendesités) Ssz. fn.
Megszüntetése a zajnak. Elcsillapítása a mozgalomnak. Megkérlelés, engesztelés.
ELCSÉNDÜL, (el-cséndül) Ssz. önh. 1) Elkezdi
a csengést Elcsendül aflüe. Elctendül a kit harang.
2) Csendülve elvondL
ELCSENÉS, (el-osenés) ősz. fa. Aprólékos jószágoknak elcsipése, ellopása. V. ö. CSENÉS.
ELC8ENEVESZ, ELC8ENEVEZ, (el-csenevész
v. csenevéz) Ssz. önh. Elsatnyúl, elhitványúl, eredeti
fajának jeles tulajdonait elveszti, elfajzik. Mondjuk
allatokról, emberekről és növényekről. V. ö. EL és
CSENEVÉSZ.
ELCSÉPÉG, (el-csépeg) Ssz. önh. Csepegve elhull, elfogy, olíbly. Lyukat edényből elctepeg a vit.
V. ö. EL és CSEPEG.
ELC8ÉPÉGET (el-csépéget) Ssz. &th. Csepegve
elfolyat, több cseppet hallat. Eletepegeíni m olajat,
znSrt.
ELCSEPEL, (el-csépel) 5sz. Uh. 1) Cséplovel
valamely megérett növényből, gabonából a szemes
magokat kiveri. Elctépelni a rostot, tabot, babot stb.
2) Önh. A csépelést elvégzi. Nálunk már elcsépeltek.
3) Átv. ért. valamely tárgyat addig emleget, annyiszor hord fel, hogy minden ujsági s egyéb érdeke
megszűnik. Elcsépelt dolog. V. S. EL és CSEPEL.
ELCSÉPELT, (el-csépelt) ősz. mn. Aminek
magvai csép által kivervék. Elcsépelt gabona, életépelt lendek, bab, bortó, lenne. Átv. ért Sok emlegetés, használás által érdekét, újdonságát vesztett valami Eletepelt nÓMM etikornyák. Elcsépelt tterelmi
vertek. Elctéptlt ttinpadi jelenetek, elnénctkedétek.
ELCSÉPÉBÉG, (el-csépérég) Ssz. önh. Apró
cseppekhen lassan-lassan elfolydogil, elesdegel. V. S.
EL és CSÉPÉBÉG.
ELCSÉPLÉSÉDIK, (el-cséplésédik) Ssz. k. 1)
Mondjuk növényekről, midőn cseplesekké lesznek,
elbokroeodnak, elsfirfisSdnek, elharautosodnak
2) Térről, melyet sűrű csepőték, bokrok lepnek el.
Elcteplesedett a* ugar, ős erdő alyja.
ELCSÉPPEN, (el-cséppen) Ssz. önh. Valamely
híg anyag cseppalakban elválik és leesik. Átv. ért
tréfás kifejezéssel : elesik. Jégre ment, ét elcseppent.
V. 8. CSEPPEN.
ELCSÉPPENT, (el-cséppent) Ssz. áth. Valamely
híg anyagot cseppalakban akarva vagy akaratlanul
elejt Eletéppeníi tollából a tintát. V. S. CSEPPENT.
ELCSEBEBEBÉL, (el-csereberél) Ssz. áth. Jószágot cserebere útján magáévá tesz. Használtatik,
midőn többféle tárgyakról van szó, pl. elctereberélni
a pipákat, kártyákat. V. 5. CSERESÉBE.
ELCSEBÉL, (el-cserél) ősi. áth. 1) Valamely
tárgyat más hason értékű tárgyért oda ad. Elcserélni
az ttf tajtpipát régivel. 2) Véletlenül, akarat ellen,
vagy szándékosan máinak megegyezése vagy tudta
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nélkül, annak jószága helyett más hasonlót hagy. A
.ruhatárban elcserélni a kalapokat. V. S. CSEBÉL.
ELCSEBELES, (el-cserélés) ősz. fn. Cselekvéi,
midőn valamit elcserélünk. L ELCSEBÉL.
ELCSEREPÉSÉDIK, (el-cserepésédik) Ssz. k.
Nagy mértékben, terjedelmesen cserepessé lesz, fölrepedez. Elcserepesedik nagy ttárattágban a kooér agyagot fold. Némely látót kórban, át ajakak eleterepetednek. V. S. EL és CSEREPÉSÉDIK.
ELC8ETTEN, (el-csetten) Ssz. önh. Puskáról,
pisztolyról mondatik, midőn esetten, de el nem sül;
máskép : csütörtököt ad. V. ö. CSETTEN.
ELCSETTENT, (el-csettent) Ssz. áth. A lőfegyvert úgy rántja meg, hogy esetten, de el nem sül. A
töltetlen 'pinkát elcteUeníeni. V. S. CSETTENT.
ELCSEVEG, (el-csevég) Ssz. önh. 1) Csevegve
eltöltí az időt 2) Áth. Valamit elfecseg, ellocsog.
Elcsevegni a hallott vagy látott dolgokat, a titkokat.
V. S. EL és CSEVEG.
ELCSÍGAT, (el-csígat) Ssz. áth. A lármázót,
perlekedőt, haragost elcsendesíti, megnyugtatja, mcgkérleU. V. 6. EL és CSÍGAT.
ELCSIGÁZ, (el-csigás) Ssz. áth. Csigázva elklnoz, elgyötör, elront Elcsigámi tok munka ét vérét,
koplaltatát által a barmot. V. S. CSIGÁZ.
ELCSIGÁZÁ8, (el-csigázás) ősz. fn. Elkinzás,
elgyStrés; nagy munka, verés,- koplaltatás általi megrontás. V. S. CSIGÁZÁS.
ELC8IKAR, (el-csikar) Ssz. áth. Csikarva elvesz, elzsarol valakitől valamit V. S. CSIKAR.
ELCSIEABÁS, (el-csikarás) Ssz. fn. Más jószágának erőszakos, huzavona által elvevése, eltulajdonítása, elzsarolása.
ELCSIKKAN, (el-csikkan) Ssz. önh. Elcsúszik,
elsikamlik, mint a csík.
ELCSELLAPÍT, (el-csillapít) Ssz. áth. Elintézi,
hogy a zaj, lárma, háborgás, nyugtalanság megszűnjön, s csend, nyugalom legyen. V. 5. EL és CSILLAPÍT.
ELCSILLAPODIK, (el-csillapodik) Ssz. k. A
zaj, lárma, háborgás, szélvész, hullám stb. lassanlassan, és végképen megszfin. V. S. EL és CSILLAPODIK.
ELCSILLENT, (el-csUlent) Ssz. áth. lásd : ELCSEN. Dunán túl, némely vidékek tijszóláaa szerént : valamely kisebb tárgyat, péld. fület, ujjat, agat
elcsap, hirtelen levág.
ELCSINÁL, (el-csinál) Ssz. áth. 1) Elintéz, elrendez, elrakosgat, elhelyez. Hagyjátok ctak rám, elcsinálok én mindent. V. S. EL és CSINÁL. 2) Hogy
valami nyilvánosságra ne jőjön, mesterséges rejtegetéssel eltakar, székelyesen : elbélel; néhutt elnuol,
eltutogat.
ELCSÍP, (el-csíp) Ősz. áth. 1) Fogóval, vagy
fogó gyanánt szolgáló valamely taggal megszorítva
elszakaszt, elvesz valamit 2) Finom módon valamely
kisebb jószágot elcsen, ellop. 3) Elfog valakit Elcsípni a tolvajt.
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ELCSIPÉGET, (el-csipéget) ősz. áth. Csipegetve
elven, elcsen, ellop. A kit madár elcsipegtti a etukordarabot. A kit tolvaj elctipegeti a» apró
pénzt. V. 5. EL ős CSIPÉGET.
ELCSIPKÉD, (cl-caipkéd) ősz. áth. Apródonként ét folytonosan csipve elszakgat valamit Elcsípfedni a Untát.
ELCSJPTET, (el-csiptet) OBI. áth. Fogó, vagy
mii őazvetzorító eszköz által valamit az egésztől elnakisit KertétfoUóval a fatíyuágakat eletiptetni.
ELCSIRIZÉL, (el-csirizél) ősz. áth. Valamit csirinel bekenve, mocakoaai teu. Elctiritdm a ruhát.
ELCSISZAMLffi, (el-csiszamlik) ősz. k. Csiuamolva elesik; aulyegyenét vesztve, helyéből, iráoj&ból elmozdul, elcsúszik. Eletitzamlott a jégen. V.
ő. CSISZAMLIK.
ELCSODÁLKOZIK, (el-csodálkozik) ősz. k. 1)
Kitör rajta a csodálkozás. Elcsodálkoték, midőn véletlt»Ü meglátott. 2) Hosszasan, tartósan csodálkozik.
Át tgyVgyU ember, ha valami kalönött lát, éra ttomra
üaodiHuMk rajta. V. ö. EL és CSODÁLKOZIK.
ELCSONKÍT, (el-csonkít) ősi. áth. Valóságos
aookivá teu. V. 5. CSONKA.
ELCSONKÍTÁS, (el-csonkítás) ősz. fn. Bevégntt, telesített csonkítás. V. ő. CSONKÍTÁS.
ELCSONKÚL, (el-csonkdl) őse. önh. Önmagában csonkái* változik által
ELCSONTOSÚL, (el-csontosúl) ősz. őnh. Izcsontossá fejlődik ki. V. ö. CSONTOS.
ELCSONTOSULÁS, (el-csontosnlás) ősz. fn. Az
illsti teát csontjainak szétterjedése, vastagodása.
ELCSONTÚL, (el-csontúl) ősz. őnh. Csonttá,
ngy csontkeménynyé változik által V. ő. CSONTUL.
Atr. ért valamely eszme annyira megrőgzik, hogy
kiirtása szűrte lehetetlenné válik,
ELCSONTULÁS, (el-csontnlás) ősz. tű. Csonttá
«gy csontkeménynyé általváltozás. Átv. ért valamely eszmének, előítéletnek, szokásnak megrőgzése.
ELCSOEDÚL, (el-csorddl) ősz. önh. Önmagától
el kezd csorogni. V. ő. CSORDUL, CSOROG.
ELCSORGAT, (el-csorgat) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy valamely híg test csorogva elfolyjon.
A korsóból elctorgatni a vitet. V. ö. CSORGAT.
ELCSOBOG, (el-csorog) ősz. önh. Csorogva elfolj. Eletorog a etatornán a» etBvít. V. ö. CSOROG.
ELCSOSZOG, (el-csoszog) ősz. önh. Csoszogó
léptekkel elmegy, eltávozik, ejjárkál. Ha rostok it
Wxá, de lattan ide-oda eletonog. A lábadotó egyik
ttrmbSl a maiikba elcsostog. V. ö. CSOSZOG.
ELCSÖBGEDÉZ, (el-csörgedéz) ősz. önh. Csörgedezve elfoly. Mondják a kavicsokon futó kis patakokról V. ö. CSÖRGEDEZ.
ELCSÖEGET, (el-csörget) ősz. áth. Csörgetve,
oörgett eszközzel elfiz, elhajt, elkerget, elijeszt. EltSrgetni a tengelyeket a *tWWl. V. ő. CSÖRGET.
ELCSÖRÖG, (el-csőrög) ősz. önh. 1) Folytonosu, tartósan csörög. 2) Csörögve megy el, elhalad.

Elctürögnek hátunk elStt a nánkátók. V. ő. EL és
CSÖRÖG.
ELCSÖRTET, (el-csörtet) ősz. önh. Csörtetve
elmegy, általhalad. ElctOrtettek a vadáttok előtt a
ttarvatok. V. ő. EL és CSÖRTET.
ELCSÖTLIK, (el-csötlik) ősz. k. Csötölve, botolva félre, vagy orrára bukik. ElctStlik a követ úton
a rótt ló. V. ö. EL és CSÖTLIK.
ELCSUCSÚL, (el-csucsúl) ősz. önh. Elsznnyad,
elalszik. ,Csucsúlni, mondják különösen az elalvó kisdedekről. Ctuctulj, etueiulj kit angyalom. Bölcaödal.
ELCSUCSULTAT, (el-csucsultat) ősz. áth. A
kisdedet elaltatja, fecsegés, dalolgatás, riogatás által.
ELCSÚFÍT, (el-csufít) ősz. áth. Csúffá változtat
által, egészen csúffá tesz, elidomtalanít. A MmlS elcsúfítja ős arczot. V. ö. EL és CSÚFÍT.
ELCSUFÍTÁS, (el-csufítás) ősz. fn. Csáffá változtatás, elidomtalanítás.
ELCSÚFÍTOTT, (el-csnfított) ŐSE. mn. Elidomtalanított, rendes, szabályos, arányos alakjából kivetköztetett. Himlő által elcsúfított ara.
ELCSUK, (el-csuk) ősz. áth. 1) Valamit úgy
becsuk, hogy hozzá ne lehessen férni. Elctukni a
pénzt a ctelíd dől. A torkot gyermekek elül elcrukni a
eeukrot, csemegéket. 2) Úgy becsuk valakit vagy valamit, hogy ki ne mehessen. Elcrukni a csintalan gyereket. V. ö. EL és CSUK.
ELCSUKÁS, (el-csukás) ősz. fa. Zár által valaminek vagy valakinek elrejtése, vagy a kimenéító'l
eltiltása, megakadályozása.
ELCSUKLIK, (el-csnklik) ősz. k. Félre, roszul
csuklik. Elctuklik afanyelü bicsak. V. ö. CSUKLIK.
ELCSÚNYÍT, (el-csúnyít) ősz. áth. Szenny, mocsok , piszok által csúnyává tesz. Elcsiínyitani a ttobát, ágyat. Különösen saját ganéjával bemocskít V.
ö. CSÚNYA.
ELCSUPASZODIK, (el-csupaszodik) ősz. k.
Folytonosan csupaszodik, s lassan-lassan egészen csnpaszszá lesz. V. ő. CSUPASZ, CSUPASZODIK.
ELCSÚSZ, (el-csdsz) ősz. önh. Önként, önerejéből bizonyos távolságra csűsz. Elcsús* a jégen Öt
hat Olnyire. V. 6. CSÚSZ.
ELCSÚSZIK, (el-csnszik) ősz. k. Akaratlanul,
véletlenül elsikamlik, megsikamolva elesik. A tikot
úton a fatkólattan U elcsuttilc. Elcsúszott a sima padolaton.
ELCSUSZAMODIK, (el-csnszamodik) ősz. k.
Csuszamodva, azaz, hosszasabban csúszva előre, hátra
vagy oldalt esik. A dombról lefelé menve elcsustamodni.
ELCSUSZKÁL, (él-csuszkái) ősz. őnh. 1) Tartósan, folytonosan csuszkái. Reggeliül délig elcsutskdl.
2) Bizonyos határig csúszkálva elhalad. Elcsustkál a
ttomttéd faluig. V. ö. EL és CSÚSZKÁL.
ELCSÜGGED, (el-csügged) ősz. őnh. Elveszti
reményét, kedvét, bátorságát, erejét, kitartássá. ElctUggedni a vittontagságok alatt. ElcsUggedni a műn- .
kában. V. ö. CSÜGGED.
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ELCSÜGGEDÉS, (el-csttggedés) ős*, fn. Reménynek, bátorságnak elvesztése. V. 5. EL é» C8ÜGGEDÉS.
ELCSÜGGESZT, (el-cafiggeazt) ősz. 4th. Eszkőzli, okozza, hogy valaki elcafiggedjen.
ELC8ÜOTK, (el-csünik) ősi. k. Munkában, vállalatban ellankad, elfárad, alább hagy; növésben megakad, elsatnyül.
ELCZAMMOO, (el-czammog) ősz. önh. Czammogva, azaz, lomha, lássa, meggörbedt teettel mozogva
elmegy, elhalad.
ELCZEGÉRÉSÉDIK, (el-czégérésédik) ősz. k.
Kosz híre, neve, mindenfelé elterjed, közbeszéddé válik. V. S. EL és CZEGÉRÉSEDIK.
ELCZÉGÉRÉSÉDÉTT, (el-czégérésédétt) ősz.
mn. Kinek rósz híre neve mindenfelé elteijedt, közbeszéddé vált Elctégéretedett tolvaj, gatember.
ELCZEPEL, (el-czepel) ősz. áth. Czepelve elvisz.
Ektepelni a hátán a bugyrot. V. 5. EL és CZEPEL.
ELCZIBEETÉSÉDIK, (el-czibertésédik) ősz. k.
Hovatovább jobban és jobban «AntiHl™ kezd. V. ö.
CZIBERTÉS.
ELCZIGÁNYKODIK, (el-czigánykodik) ősz. k.
1) Czigány természetűvé válik. 2) Áthatólag : valamit czígány módjára elcsaL EUtigánykodta pintemet.
ELCZINCZOG, (el-ccinczog) ősz. önh. 1) Bősz
hegedűről vagy hegedűsről mondatik, midőn folytonosan fülsértő hamis hangokat ad. órákig eltminctog
a hegedűn. 2) Hegedűn valamit roszúl eljátszik. Elasinctogta a nagyidat nótát. V. ö. EL és CZINCZOG.
ELCZIPEL, (ol-czipel)ösz. áth. 1. ELCZEPEL.
ELCZTVAKODIK, (el-czivakodik) ősz. k. Folyvást , tartósan czivakodik. V. ö. EL és CZIVAKODIK.
ELCZONDOBLIK,(el-czondorlik) ősz. k. Cxondrákra, rongyokra szakadó*, elrongyollik. Elaumdorlott minden gúnyája.
ELCZONDOBLOTT, (el-czondorlott) ősz. mn.
Elrongyosodott, elromladozott ElcnondorloU köpönyeg,
tt&r, koldúi; eletondorlott nádtetít. Székely szó.
ELCZONDOROL, (el-czondorol) ősz. áth. Elrongyol, elszakgat, elrongál. Mondják leginkább a
ruhanemttekrőL Elatondorolni a tekét, haritnydt. Székely szó.
ELCZÖVEKÉL, (el-czövekél) Ősz. áth. Czövekekkel elkerít, elzár. Elctövekelni a rétet a koetűolt
eW.
ELCZUDABODIK, (el-czudarodik) ősz. k. Czudar erkölcsüvé változik. V. ö. CZUDAB.
ELDACZOL, (el-daczol) ősz. áth. 1) Valamit
daczczal elvesz, eszközöl, eltagad. 2) Önh. Tartósan,
folytonosan daczol. V. ő. EL és DACZOL.
ELDADOG, (el-dadog) ősz. önh. 1) Dadogva
elbeszélget Eldadog a beuélni ketdS gyermek. 2)
Tárgyeseti viszonynévvel ám. dadogva elmond valamit Mondókáját alig bírta eldadogni.

ELDAGASZT-ELDOBOL
ELDAGASZT, (el-dagaszt) ősz. áth. A dagasztást elvégzi. Már eldagantott, ctak kelnie kell a kővárnak. V. ő. EL és DAGASZT.
ELDALL, (el-dall) ősz. áth. Valamely hangmfivet dalolva előad. Eldaüani a legújabb népdalt.
ELDALOL, (el-dalol) ősz. áth. L ELDALL.
ELDARABOL, (el-darabol) ősz. áth. Darabokra elszakgat, elvagdal, elmetói, elhasogat Eldarabolni a kenyeret, tajtot, ttítet. Fát, végpontot eldarabolni.
ELDABABOLÁS, (el-daraboUs) ősi. fn. Darabokra elszakgatas, eltőrés, elvágás, elhasogatás, elmetólés, elosztás.
ELDARÁL, (el-darál) ősz. önh. és áth. 1) A
darálást, mint őrlést elvégzi. 2) Átv. ért folytonosan
elfecseg, eltrécseL 8) Hebehurgyán, szaporán elmond
valamit Eldarálni a betanult benédet, leetktí.
ELDABÁLÁS, (él-darálás) ősz. fn. 1) A darára
őrlésnek elvégzése. 2) Beszédnek, mondókának elszaporázása.
'RT.'nRttMTgT), (el-dermed) ősz. önh. Megmerevedik, hajthatlanná lesi, pl. a nagy hideg, ijedés, bámulás miatt Minden tagjai eldermedtek. V. ő. DERMED.
ELDERMEDÉS, (el-dermedés) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki a nagy hideg, ijedség, bámulat vagy
nyavalya által megmerevedik, tagjai hajthatatlanokká
lesznek.
ELDESZKÁZ, (el-deszkáz) ősz. áth. Deszkákkal elzár, elkerít EUenkatm a nomnédok felöl a
kertet. V. ö. EL és DE8ZKÁZ.
ELDESZKÁZÁS, (el-deszkázás) ősz. fn. Cselekvés, midőn bizonyos tért, helyet, határt eldeszkáznak. V. ö. ELDESZKÁZ.
ELDICSÉR, (el-dicsér) ősz. áth. Dicséretekkel
elhalmoz, tetéz; igen dicsér. Fűnek fának eldietérni
valamit vagy valakit. Nagyon eldietérték.
ELDmiBÉL, (el-diribél) ősz. áth. Apró darabokra szakgat, tördel, vagdal stb. valami egészet
ELDISZNÓSÍT, (el-disznósít) ősz. áth. Elmocskol, elszennyez, elrutit, különösen sárral, ganéjjal beken, bepiszkol.
ELDISZNÓZ, (el-disznóz) ősz. áth. Valamit reá
cseppentett vagy csepegetett tintafoltokkal elmocskít.
Eldütnómi irat kittben a papirott.
ELDISZTELENÍT, (el-disztelenít) ősz. áth. Azt
eszközli, hogy dísztelenné legyen; valaminek díszét
elveszi. V. ö. DISZ, DÍSZTELEN.
ELDOB, (el-dob) ősz. áth. Magától tova, messze,
odább dob. Eldobni a lapdát. Eldobni a rohadt almdkat, a tOrStt pipát. V. ő. DOB.
ELDOBÁL, (el-dobál) ősz. áth. Több valamit
egymás után eldob, elhajigál. V. ő. DOBÁL.
ELDOBOL, (el-dobol) ősz. 1) áth. Dobbal v.
dobolva eltávoztál, elmenni késztet. A fegyvergyakorlá katonákat egyik ponttól a maiikig eldobolití. 2)

ELDOHÁNYOZ—ELDÖGÖSÖDIK

ELDÖGÖSÜL—ELDRÁGÍT

Dobuóval elad. Eldobolták mindenét. 3) önh. A doboliít elvegsi. Eldobolták a takaródat. V. ö. EL és
DOBOL.
ELDOHÁNYOZ, (el-dohányoz) ősz. áth. 1) Bizonyoi dohányt elszí. Eldohányozza a kapadohányt is.
2) Dohányizirásra elkölt, elveszteget Fél napi bérét
a. 3) Dohányozással tölt, eltölt. Eldohá-

ELDÖGÖSÜL, (el-dögösül) ősz. önh. Önmagából kifejlett dögben sínlik. A nagyon etigázott » róftul tartott barom eldögMíl.
ELDŐL, (el-dől) ősz. önh. Snlyegyenét egészen
elvesztve leomlik, felfordul. Eldől a vísmosta ház.
Eldől az árokba raga&ott kocti. Atv. és törvénykezési
ért. valamely ügy biróilag bevégeztetik. Ma fog eldőlni,
megnyerem-e a pert vagy nem.
ELDÖNT, (el-dönt) ősz. áth. 1) Sulyegyenben
álló vagy mozdnló testet leomlani, felfordulni, elesni
kénytelenít. Eldönti a szél a sátort. Valakit lábáról
eldönteni. 2) Átv. ért. valamit biróilag az ügy érdemében határoz, végez. Ez dönti el a dolgot. A törvényszék ma dönti el az ügyet.
ELDÖNTÉS, (el-döntés) ősz. fa. 1) Felfordítás,
leomlasztás. 2) Véghatározat, a dolognak, ügynek
végképeni bevégzése, érdemleges határozatban kimondott mibenléte.
ELDÖNTETLEN , (el-döntetlen) ősz. mn. Átv.
Amiben bíróilag ítéletet nem hoztak; ami végképen
elhatározva nincs. Eldöntetlen peres ügy. Határozóilag ám. eldöntetlenül. Eldöntetlen maradt vitakérdés.
ELDÖNTŐ, (el-döntő) ősz. mn. Ami valamely
dolgot, ügyet elhatároz, annak egészen új irányt ad;
mitől a dolognak, ügynek leendő állapota függ. Eldöntő ütközet. Törvénykezési nyelven az ügy érdemében bíróilag kimondott. Eldöntő végzés vagy Ítélet.
ELDÖNTÖLEG, (el-döntőleg) ősz. ih. Határozólag, végképen, valamely ügyet, dolgot bezárólag.
EldöntSleg mondani Ítéletet.
ELDÖRGÖL, (el-dörgöl) ősz. áth. 1) Dörgölve
szétterjeszt, szétnyomkod. A kenőcsöt eldörgölni a
testen, seben. Eldörgölni a sártapaszt a falon. 2)
Dörgölve elkoptat. A hajókötelek eldörgölik a partok
föleit. A hámkötél eldörgöli a ló szőrét. V. ö. EL és
DÖRGÖL.
ELDÖRGÖLŐDIK, (el-dörgöló'dik) ősz. belsz.
Dörgölödve elkopik, elvásik. Hosszas forgásban^ és
súrlódásban, a malomkő is eldörgölődik. V. ö. DÖRGÖLÖDIK.
ELDÖRÖG, (el-dörög) ősz. önh. Dörögve elhangzik. Eldörgöttek a mennykövekfejeink fölött. Áthatólag : dörögve elmond valamit. Eldörögte a rettenetes
haláltzót. V. ö. DÖRÖG.
ELDÖRZSÖL, (el-dörzsöl) ősz. áth. Dörzsölve
apró részekre tör, vagy szétnyomkod, szétterjeszt.
Eldörzsölni a kenyér bélét. V. ö. EL és DÖRZSÖL.
ELDÖRZSÖLÖDIK, (el-dörzsölödik) ősz. belsz.
Dörzsölödve elkopik , elvásik , elmállik , szétoszlik,
foszlik. V. ö. DÖRZSÖLÖDIK.
ELDÖZSÖL, (el-dözsöl) ősz. önb. és áth. 1)
Hosszasan, folytatólag dőzsöl. Egitz nap és éjjel eídözsölni. 2) Dőzsölve eltölt (időt) , elpazarol, elveszteget Ifjúságát eldözsölni, a napot eldőzsölni. Vagyonát, pénzét eldőzsölni. V. ö. EL, (2) és DŐZSÖL.
ELDRÁGÍT, (el-drágít) ősz. áth. Valaminek
árát, becsét túlságosan fölemeli, fólrugtatja. V. ö. EL
| és DRÁGÍT.
7
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nyoaa idejét, a napot.

KLDOHOSODIK, (el-dohosodik) ősz. k. Lassan
lusta dohossá változik által. Eldohotodik a nedvet
lulyat tartott gabona. V. ö. EL és DOHOSODIK.
ELDOHOSÚL, (el-dohosúl) ősz. önh. L ELDOHOSODIK.
ELDOMBÉEOZ, (el-dombéroz) ősz. áth. DomMrona elkölt , elpazarol , elveszteget. Eldombérozni
•Mát vagyonát. V. Ö. EL, (2) és DOMBÉHOZ.
ELDONG, (el-dong) ősz. önh. Dongva elhalad,
odibb tepöl. EXdongottak flüeim mellett a darazsak.
Álhatóiig : dongó , tompa hangon elmond, elbeszél
valamit
ELDORO8ZOL,(el-doroszol)Ö8Z.áth. Doroszlóval
elnyer Farét, gyepet csak felületesen irt ki, a földnek
csak legtetejét vakarja fel. V. ö. EL és DOBOSZOL.
ELDÖCZÖG, (el-döczög) ősz. önb. Döczögve,
ide-oda döledezve, lawan elhalad, elmegy. Alig biríu«i ddöczögni a göröngyös úton. V. ö. DÖCZÖG.
ELDŐD, (el-dőd vagy el-déd , azaz első déd, t.
i. Ttlamely népnek , nemzetnek , nemzetségnek törífoi-apja. L. DÉD) , fa. tt. eldSd-öt. Tágasabb ért.
(Időtök a népnek, nemzetnek, nemzetiségnek első
korban élt ősei. Dicső eldSdeink, kik e hónát szerezték.
Legtigasabb ért. régiek, hajdaniak.
ELDÖDL, (el-dőd-i) mn. tt eldödi-t, tb. —ék.
Első idSbeli, régi, hajdani, eredeti. EldSdi anyaszenttgyU*. EldSdi szent atyák. EldSdi szokások, Wrvév/ek.
ELDÖF , (el-döf) ősz. áth. Döfve, azaz hegyes
uzköuel eltaszít, eltávolít magától valamit. Csáklyácoí tldSfiü a ladiknak unó tüsköt. V. ö. DÖF.
ELDÖGLES, (el-döglés) ősz. fn. Az állatnak
nlamely nyavalya által elesése, élni megszűnése.
ELDÖGLXK, (el-döglik) ősz. k. Dög által, dögaymlyaban elvész. Vértályogban , százrétil pactal***** ddOglVUtk az ökrök, tehenek. Minden juha d•fcj/itt. T. ö. DÖGLIK.
ELDÖGÖNYÖZ, (el-dögönyöz) ősz. áth. Elpufogat, hitbaüt&ekkel elhajt, elttz, dögönyözve elkertxt. V. ö. EL, (2) és DÖGÖNYÖZ.
ELDÖGÖ8ÍT, (el-dögösít) ősz. áth. Barmok kötött a dőgnyavalyát, a ragályt elterjeszti. Eldögösiteni
« rgem etordat, a falu 'gulyáját.
ELDÖGÖSÖDIK, (el-dögösödik) ősz. k. 1)
Uuan-lman elterjed, elharapódzik, elragad közte a
Nyavalya. A vidék tzarvatmarhája ddögWdik. 2)
Xénély tája*óla« szerént : elbetegesedik , elnyomorofik, dgötnÖMdik. Aljat kifejezés.
ABAB. •*•* MOTÍB. II. KÖT.
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ELDRÁGÚL, (el-drégúl) oá. önh. Ára, becse
valaminek túlságosan fölszáll, nevelkedik.
ELDÚDOL, (el-dúdol) ősz. önh. óé áth. 1) Folytonosan dádol. Jó kedvében ára ttomra eldudol. 2)
Valamit dúdolva elmond. Eldúdolm a* utasai dalokat.
V. 8. EL, (2) és DUDOL. . •
ELDUG, (el-dng) ősz. áth. Dugva elrejt, eltesz,
eltitkol valamit Eldugni a lopott péntt, jómágot.
Dugd el, hogy meg ne látták. V. ö. DUG.
ELDUGDOS, (el-dugdos) ősz. gyak. áth. Többfélét egymás után eldug, elrejt; több helyre eldug
holmit
ELDÚL, (ol-ddl) ősz. áth. Dúlva, ragadozva elvesz, elrabol, elzsákmányol valamit Át ellentég ddúlta péntünket, barmainkat, gabonánkat.
ELDURRAN, (el-durran) öaz.önh. Durr hangot
adva ékül, elhangzik, elpattan. Eldurrantak át álgyúk. Eldurrant a lőporral fölvetett szikla.
ELDURRANT, (el-durrant) ősz. áth. Valamit
durranni, durranva elhangzani késztet Eldurrantani
át álgyukat, béretottorokat. Köznépi tréfás kifejezésben : eldurrantotta magát, azaz durva, vastag hangú
szelet bocsátott
ELDUBBOG, (el-durrog) ősz. önh. Többszörös
durr hanggal elhangzik. Ás innepélyen ttot egy álgyulövés durrogott ti.
ELDURROGAT, ELDURROGTAT, (el-durrogat v. —durrogtat) ősz. áth. Egy vagy több eszközt,
lőfegyvert többszörözött durranás által elhangoztat
Eldurrogatni a bástyákra fölállított ágyukat.
ELDURVAD, (el-durvad) ősz. önh. Szokottabban 1. ELDURVUL.
ELDURVÍT, (el-durvit) ősz. áth. Durva természetűvé változtat által; elvadít V. ö. DURVA.
ELDURVUL, (el-durvúl) ősz. önh. Durva természetet ölt; elvadul, erkölcsei nyersekké lesznek.
ELDÚSODIK, (el-dúsodik) ősz. k. Hovatovább
dúsabb, azaz gazdagabb lesz. V. ö. DÚS, mn.
ELDÜHÖDIK, (el-dfihödik) ősz. k. Dühödve elmegy. Dühét kifúja, kizdgja.
ELDÜHÖSÖDIK, (el-dühösödik) ősz. k. Dühös
állapota, természete, indulata mindinkább nevelkedik.
V. ö. EL és DÜHÖSÖDIK.
ELDÜHÖSÍT, (el-dfihösít) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy valamely ember, vagy más állat egészen
vagy folytonosan dühös legyen. A dühféle nyavalyát
ragályképen tovább terjeszti. Egy dühös eb többet eldühötü. V. ö. DÜHÖS.
ELDÜHÜL, (el-dühül) ősz. önh. Merő dühhé
változik által, folytonosan dühöngő állapotba esik.
ELÉ, (1), (el-é) névutó. Valamivel vagy valakivel szemben és egyszersmind közelebbi viszonyban. Megfelel e kérdésre : hová t s ellene tétetik a
megé, mögé névutónak, péld. Ajtó elé ét ajtó mögé.
Hát elé ésfrát mögé. Sánet elé áUaai, sánct mögé búj
m. Stekér elé fogni (ttekér mögé kötni). Jelenti tehát
valamely tárgynak, helynek homlokrészét, s ellenté
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tctik a hátsó résznek vagy oldalnak. Személyragozva:
elém, eléd, elé v. eléje, elénk, elétek, elejék, v. eléjök, néha be (azaz ve mint ho-va) képzővel toldva :
elembe, eledbe, elébe v. elejébe v. eleibe v. elibe, élénkbe, eletekbe, eléjökbe. De etíbe (vagyis inkább elib-)
szintén ragoztatík úgy, hogy a személyrag utoljára
jön : eUb-em, elib-ed, elib-e, elib-ünk, elib-etek, elíb-ök
vagy elejb-em, elejb-ed stb.
Különbözik elő, és személyragozva élőmbe, elődbe
stb. V. ö.
Az elé képzője é mutató jelentésű, vastaghangol
á, mint ezekben: al-á, ho-v-á,föl-é, köt-é, bel-é, mög-é,
f el-é, s régi nyelvemlékeinkben Pest-é (= Pestre)
Győr-é (= Győrbe).
ELÉ, (2), (l- fönebb) helyhatározó. El ide vagy
oda. Ellene tétetik a fűre, (hátra) határozóknak.
Állj elé, lépj elé, nyomulj elé; ellentétek : állj f élre, lépj hátra, nyomulj félre. Bővebb jelentése: egyik,
kivált rejtettebb, távolabb helyről másik közelebbire,
kitünőbbre, nyilványosságra, ttem elébe; és tova. Elé,
elé vitetek. Elé awal a aekérrel. Kotty elé uilvaU,
téged borsóinak meg. (Km). Közönségesen ez is öszvezavartatik az elő szóval, melynek jelentése: helyi, idő
béli, rangi s egyéb fokozatban fölötte állva, menve
stb. V. ö. ELŐ.
ELÉ, (3), (1. fóbebb) igekötő. Értelme épen az,
mi a helyhatározóé. A mondatban az igekötők általános szabályát követi, azaz hol az ige előtt áll közvetlenül, hol elszakad tőle, amint a hangsúly Vagy rajta
van vagy nincs, pl. Eléáttottak a vitézek, de a gyávák
nem állottak elé. Itt is különbözik elő, pl. eléjön és
elSmegyen szók első részében is egészen más az értelem, így : elérohan és elörohan, elétör és elStSr különböző jelentésűét
ELÉAD, ELÉADÁS, ELÉADÓ stb. 1. ELŐAD,
ELŐADÁS, ELŐADÓ; ámbár az elsőbbek szabályszerűbbek (1. ELÉ és ELŐ) s ajánlatosbak, de még
eddig a szokás e szóknál is inkább az utóbbiak mellett van.
ELÉÁLLAT, ELÉÁLLATÁS. Régies szók, 1.
ELÉÁLLÍT, ELÉÁLLÍTÁS.
ELÉÁLLJT, (elé-állít) ősz. áth. 1) Szem elébe
állít, eléhoz, létesít EléállÜani át ujonctokat. EUállítani valamely müvet. 2) Első helyre állít; itt jobban: ettHött.
ELÉÁLLÍTÁS, (elé-állitás) ősz. fh. 1) Eléhozás, létesítés. 2) Első helyre állítás. Binonyos vitetek;
nek a csatarendben elé- vagy előállítása. V. ö. ELÉ
(2, 3) és ÁLLÍT.
ELÉBB, (el-ébb) ih. Az elé szónak második foka. Felső fokon : legelébb, mentül elébb, legei legelébb.
1) Helyre, sorozatra nézve jobban szem elé. Állj
elébb l Ülj elébb l Ellentéte : hátrább. 2) Tovább, különösen ez öszvetételekben : elébbad, elébbáll, elébblábal. 8)*Időre vonatkozva ám. hamarabb. Aliért nem
jöttél elébb t Én ott elébb tudtam. Legelébb S hallotta
át «j hirt. Ellentéte : utóbb. Innen ez ikerítéa: elébb-
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vi&b = vagy elébb vagy utóbb. 3) Inkább. Elébb
megkalot, hogysem azt tegyem. E két utóbbi értelemben helyesebb elSbb.
ELÉBBAD, (elébb-ad) ősz. áth. Tovaad. Kfilönöien ön «n-rel ragozott névszóval viszonyban: túladni valamin vagy valakin.
„Ne gondolkodj semmit azon,
Elébbadtam az aramon."

Népdal.

ELÉBBÁLL, (elébb-ill) ősz. k. Tovább, távolabb áll; elkotródik, eltakarodik. Megérezvén a kolMeWrf, elébbáUott S kelme. Km.
„Házatoknál még is bálnék,
Hónap osztán elébb állnék."
Székely népköltési gyűjtemény. Krizától.
ELEBBED, (el-ebbed) ősz. önh. Élnek ez igével
a sxékelyek 1) midőn az útról azt akarják mondani,
hogy a sok eső miatt, vagy a fagy felengedése után
igen elromlik, mintegy felevődik; 2) Eleved helyett.
ELÉBBENI, (el-é-bb-en-i) mn. 1. ELÖBBENI.
ELÉBBI, (el-é-bb-i) mn. Elé, közelebb levő.
OfbK hely. Különbözik : előbbi.
ELEBBJÁR, (elébb-jár) Ősz. önh. A rendes, kiizabott időnél korábban megy. Mondatik különösen
az óráról, midőn siet Jobban : elobbjár.
ELÉBBLÁBAL, (elébb-lálnil) 1. ELÉBBÁLL.
Trtfasan : eléblábal, 1. ezt
ELÉBBVALÓ, (elébb-való) ősz. mn. Felső foka : legelébb való, túlsó : leges legelébbvaló. 1) A
ttbbi rokonnemüeknél előkelőbb, a többi közöl kitűnő, nagyobb rangú, hivatalu. Az alispán elébbvaló,
*>int a föbiró, t és elébbvaló, mint az esküit. 2) Szükségesebb, hasznosabb. A munka elébbvaló, mint a jaifi. Jobban : elSbbvaló.
ELÉBE, (el-é-be v. el-é-ve) ih. és névutó, mely
•i harmadik személyre vonatkozik. Éltbe, adni a dolog
*i™ltát. Elébe szabni a munkát. Bíró elébe terjeszteni
tt iiyyft. A vendégnek elébe menni vagy elébe, menni a
fniégttk. Értelmére nézve ám. eléje. Személyragokkal viszonyítását 1. ELÉ (1) alatt.
ELEBELJ, e helyett : elöbeli vagy maiasan
'"IÁM*, a Debreczeni Legendáskönyben: „De miért
todjak rala az elebeli dolgát"
ELÉBLÁBAL, (el-cb-lábal) ősz. önh. Tréfás
népnyelven ám. elkotródik, megrivasztott eb gyanánt
ti takarodik, mintegy eblábon elhordja magát. Szó
kottákban elébbldbal.
ELÉBOCSÁT, (elé-bocsát) ősz. áth. 1) Elébe
ereszt, és ex a* igazi értelme. V. ő. ELÉ. 2) Mcgcn&&, hogy előre menjen; előre ereszt, előre küld, valamit előszó gyanánt mindenek előtt említ Elébocsá'tn a vendéget; eléboesátani a legközelebbi helyre a
•z-lgát. MíttStt ttálanfk a dologhoz, elé kell bocsátó
»••". Az utóbbi értelemben szabályosabb: elő- v. elö-

ELÉBOTOG, (elé-botog) ősz. önh. A székely
,botog' ám. dologtalannl jár, mintegy botorkál elé s
bátra. Tehát : elébotog = elébotorkál.
ELÉBUVIK, (elé-bnvik) ősz. k. Rejtekhelyéből
kijő, s eléáll. A ragadozó állatok éjjel elébúnak rejtekeikből. Az üldözök eltávozta után ismét elébujtak a
szökevények.
ELECS, (el-ecs) fa. tt. elecs-it. Vízárkokban,
és mocsárokban tenyésző növény, melynek rostos
gyökerei mélyen elágaznak az iszapban, levelei pedig
a víz színén úszkálnak. (Bntomus).
ELÉCSAL, (elé-csal) ősz. fn. Valakit vagy valamit csalogatás által rejtekhelyéből maga elé hí.
ELECSKE, falu Nyitra megyében; helyr. Elecské-n, —re, —rSl.
ELÉCSÚSZ, (elé-csűsz) ősz. önh. Önerejéből
csúszva közelebb jön. Bizonyos időben elécsúsmak a
tengeri tekenSsök.
ELÉCSUSZÁS, (elé-csnszás) ősz. fn. 1) A csúsn
igétől származva ám. önakaratából csúszva eléjövés.
2) A csúszik igétől ám. külső erő által okozott, akaratlan elésikamlás.
ELÉCSÚSZIK, (elé-csúszik) ősz. k. Külső erőnél fogva csúsztatva jön szem elé. A vontatott gerenda
vagy tolt gabona elécsúszik. A lejtős kocsiülés vánkosa
elécsuszik.
ELECZETÉSÉDIK , (el-eczetésédik) ősz. k.
Lassan-lassan eczetes izttvé változik által. V. ő. EL
és ECZETÉSÉDIK. Gondviselés nélkül a jó boriseleczetesedik.
ELÉCZIPEL, (elé-czipel) ősz. áth. Czipelve
szem elé húz, vontat, hnrczol.
ELECZKE, (el-ecz-ke) fa. tt eleezkét. Mocsáros
helyeken tenyésző háromlevelü fii az öthímesek seregéből, és egyanyások rendéből, melynek keserű nedvét a hideglelés ellen használják. (Mcnyanthes).
ELEDDIG, (el-cddig) ih. Egész eddig, ezen ideig, ezen pontig. Eleddig vártalak. Eleddig mind a tiéd lesz. V. ö. EL, (2).
ELEDEL, (el-ed-el, él gyöktől) fa. tt. eledel-t,
tb. —e'k. Minden, amivel az állatok testeik táplálásául
élnek. Tápláló, kooér, hizlaló, zsíros, sovány, szegény,
szűk eledel. Téli, nyári, reggeli, déli, esti eledel-. Eledelt
szerezni, gyűjteni. Magához eledelt venni. Keresztény
ért. lelki eledel, mennyei eledel, angyali eledel. Krisztusnak teste és vére a kenyér és bor szine alatt
ELÉDÉLÉG, (el-édélég) ősz. önh. Tartósan,
folytatva édeleg; édelgve tölti az időt. V. ö. EL, (2)
és ÉDÉLÉG. A szerelmespár elédeleg együtt.
ELÉDÉSGET, (el-édésget) ősz. áth. Édesgetve
elvonz, elhí, clcsal. A gyermekeket holmi nyalánkságokkal elédesgetni, édes szavakkal elédesgetni valakit.
V. ö. ÉDESGET.
ELÉDÉSÍT, (el-édésít) ősz. áth. Valami ennivagy innivalót szer fölött édessé tesz.
ELEFÁNT, fn. tt. elefánt-ot. A szárazföldön
élő emlős állatok között legnagyobb, hosszú, hajlé7*
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ELÉFUT, (elé-fnt) ősz. önh. Futva elé, vagy
kony onnánynyal, két igen hosszú, vastag és meghajlott agyarral, rövid nyakkal, apró szemekkel, nagy, szem elé siet, jön. A tereg k»*Sl kitsóltíoU lovat eUlefityegő fülekkel, vastag, idomtalan lábakkal, vékony jut. A gatdattsony pipegetéiére eléfiUnak a baromfiak.
—ELÉG, (el-ég) ősz. igeképző, pL uéd-eleg,
farkkal, • vastag és ritkas szőrőzetű bőrrel.
Hellénül ttíyaf, lat elephcu, elephantui, ezekből eny-eleg, leb-eleg, hít-eúg, Sgy-eleg. L. —L és G betűk
pedig több nyelvekbe által ment, • eredetét némelyek mint képzők.
ELÉG, (1), (el-é-ig vagy csak : el-ig) mn. a
véleménye szerént'a héber C|^M szóból vette volna,
melynek jelentése : J) valamihez szokott, szelídült, eleget. Fokozatai nincsenek. Értelme : 1) Főnevek
mellett: annyi, minél több nem kell, vagy: mivel be
2) ökör, 3) vezér, főnök. Törökfii fii.
lehet érni, mi a szükséget tökéletesen pótolja. HaELEFÁNT, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Nyitra
zánkban elég bor, é» gabona terem. Budapeitnek elég
megyében; helyr. EUfánt-on, —rá, —ról.
vite van. 2) Melléknevek vagy melléknév gyanánt álELEFÁNTAGYAR, (elefánt-agyar) ősz. fn. Az ló főnevek mellett : tűrhető, meglehetős mennyiségű,
elefánt hosszú, kigörbedő, hófehér agyara.
helybenhagyható, s ekkor inkább névhatározó. EUg
ELEFÁNTCSONT, (elefánt-csont) ősz. fn. Azon jó hát e* még. Ét a, ruha elég ctinot. Elég nép beitéfehér, finom és kemény fognemfl test, mely az ele- det mondott. Elég beteg aeii, tí beteget emel. (Km).
fántnak két nagy hosszú és előrenyomuló agyarát Elég nyavalya a véntég. (Km). Elég kutyadolog. Töbteszi, s melyből igen finom drágamüvek készülnek. bes helyett igehatározóként: elegen. Mi elegen vaKöltői nyelven a tisztafehérségnek eszméjét fejezi ki. gyunk , de ti kévéién. Midőn a mondatban a van ige
Máskép : defánttettm. Elefántcsontból való torony, alattomban értetik, jelző gyanánt tekintendő, pl. Elég
(A Szfiz Mária litániájában).
egy rét egy kerten. (Km). Elég egy ebre egy kOtönct.
ELEFÁNTCSONTMIYES, (elefánt-csont-mives) (Km). Elég ÓM hóna. (Szójárás). EUg egy b8r egy róőse. fn. Ki elefántcsontból különféle müveket készít káról. (Km). Elég ennyi egyhutomban. Elég egy leELEFÁNTCSONTMÜ, (elefánt-csont-mű) ősz. fény egy ittlétre. (Km). Elég egy pap a templomban.
fn. Mű, mely elefántcsontból készfiit, pl. szelencze, (Km). Nem elég etak orrunkig némi. (Km). Torkig elég.
Untig elég. TSbb ős elégnél. Telegdinél, s némely más
kardmarkolat, késnyél stb.
régieknél eléfordúl : elég nevén venni valamit, azaz
ELEFÁNTCSONTMÜÁRUS, (elefánt-csont-mübeelégedni valamivel. Néha főnév gyanánt is divatoárus) ősz. fn. Aki elefántcsontból készített fényüzési
zik, péld. eleget tenni; vagy igehatározó gyanánt, pl.
. műveket árul.
eleget járni, dolgozni.
ELEFÁNTCSONTPOR, (elefántcsont-por) ősz.
Gyöke el teljességet, a maga nemében sokaságot
fn. Megégetett és porrá törött elefántcsont
jelent, 1. EL (2).
ELEFÁNTFOG, (elefánt-fog) ősz. fn. 1. ELEELÉG, (2), (l- fönebb) ih. Teljes bőségbea, tűrFÁNTAGYAR.
hetőleg, helybenhagyhatólag. Elég ebül vagyunk.
ELEFÁNTKÓR, (elefánt-kór) ősz. fn. Bélpok- Elég rotzul, elég gátul, elég bolondul cielekedtél. Elég
losság egyik neme; napkeleti kór, mely rákféle feké- jól, elég hamar, elég napórán. Némely tájakon, péld.
lyekben jelenkezik, s melytől a lábszárak vastag ele- Mátyásföldén, használatik alig helyett Elég bírtam
fantbőr alakú hártyával behúzódnak. (Elephantiasis). vele, oly erői.
ELÉG, (3), (el-ég) ősz. önh. Tűz által elhamvad,
ELEFÁNTORDÍTÁS, (elefánt-ordítás) ősz. fn.
Az elefántnak sajátságos tompa vastag hangja, V. ő. elromlik. Elégett a hátunk. Volt egyiter egy ember,
itákálla volt kender, meggyúladt a kender, elégett az
BARCZAG, BARCZAGÁS.
ELEFÁNTORMÁNY, (elefánt-orm&ny) ősz. fn. ember. (Mese). V. ö. ÉG, ige.
ELÉGEDENDŐ, (el-eg-éd-end-ő) mn. Elegendő1
Az elefántnak hosszasan lenyaló orra, mely egészen
izmokból és idegekből áll, s melylyel kéz gyanánt él, helyett használják némely vidékiek, de emez szokottabb, ámbár amaz elemzésileg helyesebb, mert ás
és ételt italt vesz magához.
elégedik igének részesülője.
ELEFÁNTPAPÍR, (elefánt-papir) ősz. fn. Átv.
ELÉGEDETLEN, (el-é-g-éd-etlen) mn. tt. eléért a papírnak legnagyobb és legerősebb neme.
gedetlen-t, tb. —ék. 1) Kinek valami nem elég, ki
ELEFÁNTREND, (elefánt-rend) ősz. fn. Dániai valamivel nem éri be, ki többet kivan. 2) Átv. ért. 8
lovagrend, melyet IV. Kanut király lIffO-ben állí- polgánati tekintetben, ki az országos ügyek állapotát
tott volt, s I. Krisztián 1458-ban megújított. A rostnak tartván ennek megváltoztatása végett nyugrend czfmere arany elefánt
talankodik. Elégedetlen kuruetok. 8) Mint határozó :
ELEFÁNTTETEM, (elefánt-tetem) ősz. fn. 1. elégedetlenül.
ELEFÁNTCSONT.
ELÉGEDETLENSÉG, (el-é-g-éd-eüen-ség) fn.
ELÉFORDÍT, (elé-fordít) ősz. áth. Valamit úgy tt elégédeüentég-ét. Állapot, midőn valaki azzal, ami
fordít, hogy előre álljon. EUfordítja, a* éghattíó ka- van, be nem éri, többet kivan, a dolgok jelen állásit
lapot. Eléfordtíja a hátai taríitnyát. Jobban : tlö- roszallja, s a miatt nyugtalankodik, háborog. A nép
kűtíttt nagy át elégeáeílemég.
fordU.
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ELÉGEDETT, (el-ég-éd-étt) mn. tt elégédétt-eí.
1) Aki azzal, ami van beéri, a dolgok jelen állását
nem rotzallja, többet nem kivan. 2) Vegyészileg :
elégedettnek (saturatus) mondatik a folyadék, midőn
nlimely idegen anyaggal, mely benne feloszolva van,
egétsen eltelik. Máskép : felült, telített.
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ELÉGETT, (el-égétt) ősz. mn. 1) Tűz által elhamvadt , részeire feloszlott, elrontott. Elégett ház,
elégett fa. 2) Átv. ért kinek házit, jószágát a tfiz elpusztította. Szegény elégettek vagyunk.
ELÉGGÉ, (ám. el-é-ig-vé) ih. Annyira, oly mértékben, mennyire kell, vagy illik, vagy mennyivel be
lehet érni, minél több nem kell. Eléggé tudakozódtam
felöle. Eléggé mondottam neki, ne ctelekedje azt. Állhat helyette az eleget szó. Eleget tudakozódtam, eleget
mondottam.
ELÉGÍT, ELÉGÍT, (el-é-ig-ít) áth. m. elégtí-éít,
htn. — eni v. — ni. 1) Szükséget pótol, betölt, kívánatnak eleget tesz; étellel itallal jól tart. Kielégíteni
az éhezőket. 2) Fizet annyit, mennyivel tartozik. Kielégíteni a hitelezőket, a munkátokat, a mater ember eket.

ELÉGEDETTSÉG, (el-ég-éd-étt-ség) fn. tt eléféáittiég-et. Állapot, midőn valaki azzal, ami van,
beéri, többet nem kíván, holmi vágyak miatt nem
ayigtalankodik. Elégedettségben élni.
ELÉGEDEK, (el-é-g-éd-ik) k. m. elégéd-tem,
—léi, —itt. Azzal, ami van, beéri, többet nem kivin.
Ecen értelemben meg vagy bt igekötőt kivan maga
elé; különben, • tulajdonképen annyit tesz, mint:
non állapothoz, mértékhez közelít, melylyel be lehet
érni. Mindemül megelégedni, kevéttel beelégedni.
ELÉGÍTÉS, ELÉGITÉS, (el-é-ig-ít-és) fa. tt.
ELÉGEL, (el-é-ig-él) áth. m. elégtl-l v. eléglétt, elégtíét-t, tb. —ék. Szükség pótolása, betöltése; vahto. —« v. eléglem. Valamit elégnek tart, vél. Elég- lamely kívánatnak elégtétel; jóltartás.
lem valakinek iparkodátát. A hangugratók közé tarELÉGKÉP, ELÉGKÉPEN, (elég-kép v. képen)
tónk, i a ragozásban ezek szabályait követi.
ih. Eleget tevő módon, kielégítőleg.
ELÉGLÉS, (el-é-ig-el-és) fa. tt. eléglés-t, tb.
ELÉGELL, (el-é-ig-ell) 1. ELÉGEL.
ELEGENDŐ, (el-e-ig-end-ő) mn. tt. elegendő-t. —ék. Elégnek tartás. Megeléglét.
Meg ran rövidítve az elégedendő részesülői szóból.
Annyi, mennyivel be lehet érni, minél többet kivinni
•ént kell. Eredetét tekintve, minthogy jövendőt jelent,
innyit tenne, mint : mivel jövőre be lehet érni, pl.
Egén etttendSre elegendő (mivel beelégedendfink) gabonáik termett.
ELEGENDŐEN, ELEGENDÖLEG, lásd .-ELEGENDŐN.

ELEGENDŐKÉP, ELEGENDÖKÉPEN, 1.
ELEGENDŐN.

ELEGENDŐN, (el-eg-end-ő-en vagyis el-ég-édend-8-en) ih. Oly mértékben, oly mennyiségben, melylyel jövőre be lehet érni. Elegendőn megjutalmazni a
vitet tettet valamely fekvő birtokkal. Búzánk, borunk
degendo* termett.
ELEGENDŐSÉG, (el-eg-end-ő-ség vagyis : elég-ed-end-ő-ség) fa. tt elegend&tég-ét. Oly mérték,
mennyiség valamiből, mivel jövőre be lehet érni. Tatormánynat, gabonának elegendőtége.

ELÉGÖRDÍT, (elé-gördít) ősz. áth. Gördítve
szem elé hajt, tol. ElégSrditeni az ágyúba teendő golyókat. ElégordÜeni a hordókat. Átv. ért. ellenvetést,
nehézséget rét elé. Betzédében nagy dolgokat gördített
elé. V. ö. GÖRDÍT.

ELÉGÖRDÜL, (elé-gördűl) Ősz. önh. Gördülve
nyomul, halad szem elé. Átv. ért ellenvetés, nehézség
áll vagy vetődik elé. Többek kötött az it elégOrdOU,
hogy . . . . Útjában, vállalatában nagy akadályok
gördültek elé.
ELÉGSÉG, (el-é-ig-ség) fa. tt elégtég-et. Szükségnek, kívánságnak teljes mértékben betelése; jóllakás. Nehéz minden embernek eléggégét tenni. Elégtégig
evett ét ivott.
„Ahol ki nem telik az űri vendégség
Annak üti társa a nincsen elégség."
Székely népköltés. Krizától.

ELÉGSÉGES, (el-é-ig-ség-és) mn. tt elég»éget-t
ELÉGÉS, (el-égéa) ősz. fa. Valamely testnek tűz v. —ét, tb. —ék. Szükséget megszüntető, kivánatot
Utali elhamvadása, feloszlása, elromlása. Elégét ellen beteljesítő; bőséges. Elégséget éld, ital. Elégiéget takarmánynyal el vagyunk látva. Ez annyi embernek
ELÉGÉSZIK, (el-ég-ész-ik) k. 1. ELÉGEDIK nem elégséget helyileg.
r. ELÉGSZIK.
ELÉGSÉGESEN, (el-é-ig-ség-és-en) ih. Teljes
ELEGET, (el-eg-et) ih. Nagy mennyiségben, mértékben, bőségben, mennyiségben, minden további
nagy bSáégben, gyakran, sokáig. Eleget ettem, ittam. kívánást, szükséget megszüntetőleg. Elégtégeten laBéget beaOtem neki, de hiába. Eleget láttam St. Én koltunk bűneinkért. Ét elégségéten folytak a vizek.
vár eleget éltem.
(Káldi, 4. Esdr. 1. 20.)
ELÉGET, (el-éget) ősz. áth. Valamely testet
ELÉGSZER, (el-é-ig-szér) ih. Annyiszor, a
tű által elhamvasit, részeire feloszlat, elromlaszt mennyi elég; sokszor, gyakran. Elégszer mondtam
t
Egy télen töt f dl elégetnek Budapetten. Elégetni a tit- ne tedd azt. Elégtttr voltam nálatok.
h» irományokai, leveleket. V. ö. ÉGET.
ELÉGSZIK, (el-é-ig-szik) k. múltját az elégedik
ELÉGETÉS, (el-égetés) ősz. fa. Valamely gyulé- f igétől kölcsönzi: elégedtem, elégedtél, elégedett, valatestnek tfiz általi elhamrasztása, részeire fólosz mint a mutató mód jelenjén kívül általán a többi időket is : elégedem, elégedjél, elégedném, elégtdendém,
elrontása. Holmi gitgamak elégetett.
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elégedni, elégedvén, eUgidS, \. ELÉGEDIK. A terme- egyveleg származott Mi szerint elegy alapérteménye
ttet kevéuel megelégták. (Km). A tterenete ritkán elég- volna: több különböző részekből öszveallított, kevert
valami egy. V. ö. VEGY.
tük meg egy csapattól. (Km).
ELEGYÁRÜK, (elegy-áruk) ősz. fa. többes
ELÉGTELEN, (el-é-ig-telen) mn. tt elégtelen-t,
számban,
tt elegydmk-at. Különféle nemű vegyes, ketb. —ék. 1) Szükséget, hiányt nem pótoló, kiráoatot
verék
árak,
péld. a szatócsoknál.
nem szűntető, mivel be nem lehet érni. Ennyi pénz
oly nagy ttóra elégtelen. 2) Nem képes. Ö elégtelen éten
munkára. 3) Mint határozó : elégtelenül.

ELÉGTELENSÉG, (el-é-ig-telen-ség) fii. tt
elégtelentég-e't. 1) Állapot, melyben valamely szükséget , hiányt pótolni, betölteni, kivánatot teljesíteni
nem lehet 2) Képesség hiánya. Érezvén elégtelentégét,
lemondott a hivatalról.
ELÉGTELENÜL, (el-é-ig-telen-fil) ih. Elégség
nélkül, elégtelen állapotban, elégtelen módon.
ELÉGTÉT, ELÉGTÉTEL, (elég-tét v. —tétel)
ősz. fa. 1) Általán kötelességnek, tartozásnak teljesítése. 2) Különösen, jogtanilag : kárnak visszatérítése, sértett becsületnek visszaállítása. Elégtételt adni
valakinek. 3) Fenyítő törvényben : büntetés, melyet
a gonosztevőre biróilag szabnak és végrehajtanak.
4) Erkölcsi ért oly cselekedet, mely által a sértő,
vagy bűnös fél önként, lelke belső sugalmiból megbánja tettét, s azt valamely külső jellel, például megkövetés által nyilvánítja. 5) Kér. katholikai ért. a penitencziatartás szentségének azon alkotó, sőt lényeges
része, melynélfogva a törcdelmesen meggyónt bűnös
a gyóntató atyától rendelt jóságos cselekedeteket
végrehajtja, az ajánlott vagy parancsolt lelki gyógyszereket lelkiösmeretesen használja, a bűnre vezető
alkalmakat kerüli, s az egyházi fenyíték által kiszabott büntetést kiállja.
ELÉGTEVÖ, (elég-tevő) ősz. mn. Ki az elégtételt jogi, fenyítés!, erkölcsi vagy vallási értelemben
teljesíti. V. ő. ELÉGTÉT.

ELEGYBELEGY, (elegy-bel-egy) kettőzött szó.
1) fn. tt elegybelegy-ét. Holmi knlönnemfi részekből
öszveallott vegyítek, keverék, 2) mn. kevert, hánytvetett, diribdarab, haji baji. Elegybelegy régi kétiratok.
ELEGYEDIK, (el-egy-éd-ik) k. m. elegyéd-tem,
—tél, —itt. 1) Keveredik, vegyül valamivel. Ha a
bor tetettél elegyedik, ttinte ecsetté válik. 2) Valamibe
avatkozik. Mát Ügyébe, dolgába elegyedni.
ELEGYENGET, (el-egyenget) ősz. áth. 1) Valamit folytonos munka által egyenessé tesz. Elegyengetni a ttombékot réteket, a hantot földeket. 2) Valamely ügyet, mely némi nehézségekkel van öszvekapcsolva, helyesen elintéz, bevégez. 3) Tréfás kifejezésben : elpuhít, jól elver valakit Elegyengették a hátát.
ELEGYENGETÉS, (el-egyengetés) ősz. fn. 1)
Valamely rögös térnek, folytonos munka általi egyenessé tevése, simára húzása. 2) Szövevényes, nehéz
ügynek elintézése.
ELEGYENLÍT, ELEGYENLTT, (el-egyenlit)
ősz. fa. 1) Visszálkodást, pert mindakét félnek megelégedésére elintéz. 2) Szövevényes ügyet megfejt,
nehézségeit eloszlatja.
ELEGYES, (el-egy-es) mn. tt. elegyet-t, v. —ét,
tb. —ék. Elegy, azaz knlönnemfi vagy fajú részekből
álló. Elegyet gabona, mely péld. búzából és rozsból
áll. Elegyet kövér hút, melynek némely részei kövérek, mások ősztövérek.

ELEGYEST, (el-egy-es-t) ih. Keverve, vegyest,
különnemü vagy fajú részekből állva. VSrSi bort feELÉGÜL, ELÉGÜL, (el-é-ig-ül) őnh. m. elé- hérrel elegyest inni.
gOl-t. Be, meg igekötőkkel haaználtatik: beelégU, megELEGYETLEN, (el-egy-etlen) mn. tt elegyetelégtíl, azaz : beéri valamivel, többet nem kivan. V. len-t, tb. —ék. Nem vegyes, nem vegyült, vegyületlen,
ö. ELÉGSZIK.
tiszta. EUgyeÜen tinta borok.
ELÉGÜLÉS, ELÉGÜLÉS, (el-é-ig-ttl-és) fn. tt
ELEGYÍT, ELEGYÍT, (el-egy-ít) áth. m. eleelégtUét-t, tb. —e*. Valamivel beérés, valamin meggyít-ett, htn. —«m v. —ni. Vegyít, kever, különnemü
nyugvás. ElégUlétél kijelenteni.
részekből valamit öszveállit Elegyíteni a uéndt árpaELÉGÜLETLEN , ELÉGÜLETLENSÉG, 1.ttalmával. Tejbe Kttitet elegytíeni. EgybeelegyÜeni. FeELÉGEDETLEN, ELÉGEDETLENSÉG.
hér lútthet feketét elegytíeni. Átv. ért. magát elegyíti ám.
ELÉGÜLT, (el-é-ig-ül-t) mn. tt elégttlt-et. Aki avatkozik. Magát idegen Ügyekbe hivatianvl elegyíteni.
valamivel beéri, valamin megnyugszik.
ELEGYÍTÉS, ELEGYÍTÉS, (el-egy-ít-és) fn. tt
ELÉGÜLTEN, (el-é-ig-ül-t-en)ih.Megelégedve;
elegytíét-t, tb.—ék. Keverés, vegyítés. V. ö. ELEGYÍT.
megnyugodva.
ELEGYÍTETT, ELEGYÍTETT, (el-egy-ít-étt)
ELEGÜLTSÉG, (el-é-íg-til-t-ség) fn. tt elégtítmn.
tt
elegyüett-et. Kevert, vegyített, idegen vagy
tég-e't. Állapot, midőn valakinek kívánsága, vágya
különnemü
részekből öszveállított Elegyített éretek.
teljesedve van; jóllakás. Elégttlttégig enni.
ELEGY, (el-egy) mn. tt. elegy-et. Vegyes, ke- Vittel elegyített bor.
ELEGYÍTHETŐ, (el-egy-ít-het-ő) mn. tt tlevert, mi több idegen nemű részekből áll. Vittel elegy
gyíthetS-t. Amit másféle valamivel keverni, vegyíteni
bor. Elegy irományok. Elegy vertetetek.
Eredetileg talán elvegy volt, az el és vegy (mis- .lehet Elegyíthető borok, éretek.
ELEGYKERESKEDÉS, (elegy-kereskedés) ősz.
tűm) elemekből. Átvetve hasonló értelmű: egyel, melyből egyélű = elegyít, továbbá az : egyvel, melyből fn. Elegyárnkkal kereskedés.
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ELEGYSULY, (elegy-suly) ősz. fn. Mértékre
tett árok súlya a göngyölettel vagy takaróval együtt.
Máskép : teljessuly. Ellenébe tétetik a : tiszta súly.
ELEGYTÖZS, (elegy-tőzs) ősz. fn. 1. ELEGYKEBESKÉDÉS.
ELEGYÜL, ELEGYÜL, (el-egy-fil) önh. m.
degySl-t. 1) Valamivel öszve- vagy valami közé keteredik, vegyül A tisztabuta közé rozs, konkoly elegyült. A víz és olaj nem elegyülnek. Aki korpa közé
tltgyU, megesmk a disznók. (Km). 2) Átv. ért valamibe avatkozik.. Dolgomba ne elegyülj.
ELEGYÜLÉS, ELEGYÜLÉS, (el-egy-ül-és) fa.
tt tlegyülét-t, tb. —ék. 1) Különnemü részek, testek
belső működése, melynélfogva egymással keverednek,
Tegyilnek. Az aranyércmek ezüsttel elegyülése. 2) Valamibe önként avatkozás.
ELÉHAJT, (élé-hajt) ősz. áth. Hajtva szem elébe tereL EUhajtani a sűrűben, tilalmasban legelő'barmokat. V. ö. HAJT.
ELÉHÉNGÉRGET, (elé-héngérget) ősz. gyak.
átb. Valamely hengerded testet tengelye körül forgatva szem elébe tol, taszít Eléhengergetni az elszállítandó Ura hordókat. V. ö. HÉNGÉRGET.
ELÉHÉZÉTT, (el-éhézétt) ősz. mn. Sokáig nem
evett, kikoplalt, igen éhes. Eléhezett szegények, koldu«ok EUhezett utasok.
ELEMEZIK, (el-éhézik) ősz. k. Sokáig nem
rszik, hosszáé koplalás után igen éhessé lesz.
ELÉHÉZTET, (el-éhéztet) ősz. áth. Sokáig koplaltat, eledel híja miatt, vagy annak megtagadása által
igen éhessé tesz. Eléheztctni a szegény barmot reggelin/ estig. Eléheztetni a foglyokat, rabokat.
ELÉHÉZTETÉS, (el-éhéztctés) ősz. fa. Sokáig
tartó koplaltatás, mely az éhséget igen neveli. Az
f lf hétfélét megrontja a marhat. Eléheztetéssel kínozni
a rabokat.
ELÉHÍ, (elé-hí) ősz. áth. Valakit hí, hogy jöjjön elé, álljon szem elé, hogy közeledjék, hogy rejtekét odahagyja. Eléhini a vádlókat és vádlottakat. Elé>ii*i a tanúkat, a poroszlókat.
ELÉHORD, (elé-hord) ősz. áth. Ami hátul,
f.'lre vagy elrejtve állott, azt szem elébe rakja, állítja. EUhordani a csatában szerzett kincseket. Átv. ért
beszéd közben különféle dolgokat idéz, eléidéz, említésbe hoz. Ezen igének hatása mindig több tárgyra
t-TJed ki. V. ő. HORD.
ELÉHOZ, (elé-hoz) ősz. áth. Egy tárgyat vagy
többet, de egyszerre eléállit, megemlít, eléad. Hozd
de Itgkedvezb kardomat. Ismét eléhozod, mit százszor
Mottó* már. Azt elé se hozd. Minek azt eléhoznif
ELEHÜL, (el-ehfil) ősz. önh. Igen ebül, az éhtff eritsen bántja, éhessé lesz.
ELÉHURCZOL, (elé-hmrczol) ősz. áth. Hurczoln szem elébe hoz, eléállit Eléhurczolni a tetten ka
folt gonosztevőt. V. ö. HURCZOL.
ELÉHÚZ, (elé-huz) ősz. áth. Húzva, vontatva
izem elé állít, elévesz. EUhúzni a szekeret. EUhúzni
• zsebbe dugott könyvet. V. ő. HÚZ.

ELEIBE, (el-é-je-be v. ol-é-je-ve) 1. ELÉBE.
ELEIN, (el-ő-i-n v. elö-je-en) határozó. Ám. elején,
az első részben, valaminek kezdetén.
ELEINK, ELEITEK, ELEIK, (ám. elő-ink, élőitek, elo'-ik) tb. fa. tt eleink-et. Egyes száma elS, de az
egyes személyi birtokragokkal itteni jelentésében
nincs szokásban, mert nem mondjak élőm, előd, hanem e helyett: eldSdSm, eldSdöd. Értelme : őseink,
eldődeink, 1. ŐS, ELDÖD. Dicső vitet eleink.
„Hát még vagyon oly szív, mely rég őseinknek
Emlékezetével áldoz eleinknek V
Ányos Pál.
ELEINTE, ELEINTÉN, (el-ő-i-n-te v. el-ö-i-n-teen) ih. Kezdetben, mindenek előtt; régente, hajdanta.
Eleinte ez mind máskép volt. Eleinte jól viselte magát.
Eleinte azt hittem, hogy . . .
ELEINTÉKÉN, (el-ő-i-n-t-ék-én v. el-ő-i-n-t-egen) határozó. Székely szó. A közelebbi napokban.
Eleinteken nálunk járatok. (Kriza János gyűjteménye).
Az ék vagy többes! rag, én végül módosító raggal
mint : napokon, vagy pedig ég ég képző, mint nálunk
is hallani : eleinlég, eleinteg, én toldattal.
ELEITÖLFOGVA, (eleitől-fogya) ih. Kezdettől,
előröl kezdve. Eleitől fogva mostanáig.
ELEJBE, 1. ELEIBE és ELÉBE.
ELEJE, (ám. el-ő-je). Elő része, kezdete. Se
eleje, se vége. Se eleje, se veleje, ám. se füle se farka,
csonka, hiányos, tartalmatlan valami. Elejét venni valaminek, ám. kezdetben megakadályozni, eszközöm!,
hogy el se kezdődjék.
ELÉJE, (el-é-je) = elébe; 1. ELÉ, (1) alatt.
ELÉJÖN, (elé-jön) ősz. önh. 1) Jőve szem elé
áll, szem elé lép. Lassanként egymás után de jönnek a
hívottak. 2) Átv. ért. ami eltévedt, elveszett, ismét
elékerűl. Az ellopott jószág ritkán jön elé.
ELEJT, (el-ejt) ősz. áth. Akarva vagy akaratlanul el- v. leesésre késztet V. ö. EL, (2) és EJT.
Elejteni a palactkot.
ELEJTÉS, (el-ejtés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit elejtünk.
ELEK, (1), (a hellén nyelvből értelmezve ám.
védő, segítő) férfi kn. tt. Elek-ét. Alexius. &. Elek
hitvalló v. Hitvalló sz. Elek. A római naptárban nyárhó
17-dikére esik.
ELEK, (2), falu Arad megyében; SZENT—
mezőváros ,Vas megyében és falu Biharban; helyr.
Elek-én, —re, —ről.
—ELEK, mély hangon —ALAK; 1. ezt
—ELEK, (el-ék) ősz. fönévképző, pl. tölt-eUk,
foz-elék. Mély hangon —alék, pl. áz-alék, told-alék,
tart-alék.
ELÉKERGET, (elé-kerget) ősz. áth. Kergetve
elé v. szem elébe hajt. Elékergetni a gulyába keveredett
jármos tinókat. V. ö. ELÉ, (3) és KERGET.
ELEKES, (1), Molnár Albertnél egy az Elek
szóval. L. ezt.
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ELEKES, (9), falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyében ; helyr. Elekes-én, —re, —ríH.
ELÉL, (el-él) ősz. doh. Életét folytatja, meg nem
hal. Még dühét tudja Itten meddig. Holtig majd etak
eleiünk. Áthatólag tárgyesettel: 1) bizonyos időt életben eltölt Éléi míg egy-két eutendSt. 2) Elfogyaszt,
eleuik iszik valamit EléK minden vagyonát.
ELELEMÉDÉTT, (el-élemédétt) ősz. mn. Aki
hossza életet élve elkorhadt, elvénült EUUmedett agg
emberek,
ELÉLEMÉDIK, (el-élemédik) ősz. k. Élete
hossza időre terjedvén elkorhad.
ELÉLOPÓDZIK, (elé-lopódzik) ősz. k. Lopódzvaeléjő, azaz, titkon, sunnyogva, elébuvik. V. ő. ELÉ
és LOPÓDZIK.
ELÉLÖK, (élé-lök) ősz. áth. Valamit úgy lök,
meglök, hogy elényomuljon, lóduljon.
ELELÖZ, (el-előz) ősz. áth. m. elelSg-tem, —tél,
—ott. Élőmunkát teljesít, öregéből, nagyjából elcsépel, péld. gabonát, magvas kendert Kemenesali szó.
ELÉLT, (el-élt) ősz. mn. 1) A gyönyöröknek
túlságos élvezése vagy sok viszontagságok, nyavalyák
miatt időnek előtte megvénhedt, elkorhadt EUU fiataltág. 2) Életben eltöltött Ha éléit napjaimra vitsttagondolok.
ELÉLTESÉDIK, (el-éltesédik) ősz. k. Elvénfii,
elöregedik, agg korba jut
ELÉLÜKKEN, (elé-lfikken) ősz. önh. Véletlenül eléáll. Székely szólás. (Kriza gyűjteményében).
ELEM, (el-em) fh. tt dem-et. Eredeti értelménél
fogva ám. elB, eltS, ős valami. V. ő. EL, (1) és ÁM,
EM, ÓM, ÖM képzők. Különösen. 1) A természettanban , a testnek azon alkotó részecskéi, melyekből az
eredetileg öszveállott Valamely tettet elemeire feloldani. Különösen egysterü elemek, melyek fÖlbonthatlanok, akár azért, mivel valósággal egyszerűek, akár
azért, mivel a felbontásra megkivántató módok és
eszközök még előttünk ismeretlenek. Ezek más néven
vegyelemek vagy alapanyagok, melyek száma a tudomány jelen állásában a 60-at meghaladja, ilyenek a
légnemű elemek : éleny, köneny, legény, tteneny, fémnemfiek : horgany, vas, re*, ettttt, arany stb. Megjegyezzük, hogy az any eny végzetet, mely az elem kifejezésére szolgál, oly testek mellé nem szükséges
tenni, mely a természetben tisztán feltaláltatván már
a köz életben is saját nevezettel bír, pl. vat, rét, ettttt,
ón, ólom. Az arany szó , mely különben is több más
nyelvcsaládokban feltaláltatik, már a köz életben is
csak any végzettel divatos. 2) A tanrendszerben, a
tudománynak első alapja, melyre az építve van. A
nyelvtan, a uámtan, a bölcselkedés elemei. 3) A nyelvtanban, az egyes szók alkotó részei. A ttot elemeire
felbontani, péld. e szónak utótok, elemei : tU-at-ok,
ennek : vereget, elemei: ver-e'g-et. 4) Valamely szellemi , erkölcsi egésznek részel Ás európai nemietek
törvényei régi ét újabb elemekből állottak Ottóé. 5) Atv.
ért olyat valami, ami nélkül el nem lehetünk, ami

életűnk szükségévé vált. Némely embernek bor, mamák
játék az eleme. Akkor van elemiben, ha. fSrangua&al
társaloghat.
Ezen szóról sokan azt tartjak, hogy az a latin
efementum-ból metszetett el; azonban mellőzve, hogy
ezt magában a latinban nem egykönnyen lehet megfejteni, s általán alimentum módosulatának hiszik,
száz meg száz magyar példánk van reá, hogy az el
dús sarjadékú tisztán magyar gyökünkből a legszabályosabban, s legegyszerűbben alakúit Az d gyöknek egyik közvetlen származéka elő, mely a régi
nyelvemlékekben első értelemben is vétetett. Az S
képző, mint számtalanszor eléjön nyelvünkben, igen
könnyen változott Ó-ve, ez ismét valamelyik ajakhanggá , mint ezekben is nyd-S nyel-v, ölő ölv, enyö
v. enyil enyv, melyek mindkét alakban is létéének
vagy a tájbeszédben vagy a régi nyelvemlékekben.
De az ajakhang sok esetben közbe vészen még egy
segéd önhangzót is, mintái alró al-om és al-ap, figyel
figyel-ö figyd-em, vral wraM walrom, öl ölé oto és
ólom v. ólom, jár-ó jár-v jár-om, sőt még további kisarjadzissal is mint mer-S mer-ev mer-ev-en, el-S d-vo
d-ev-en stb. V. ő. —ALOM fbnévképző. Jelen alakjában csak az újabb korban lett divatos, de eléjön
dev alakban mint főnév már Molnár Albertnél is.
—ELÉM , (el-ém) névképző , vastaghangon
—ALOM, 1. ezt
ELÉMÁ8Z, (elé-mász) ősz. önh. Mászva szem
elé jön, elényomúl. EiS után elémáttnak odvaikbél a
békák. V. ő. MÁ8Z.
ELEMEDÉIT, (él-em-ed-étt) mn. tt. (UmédéU-et.
Nagy kort élt, vén kora. ÉUmedett ember.
ÉLEMÉDIK, (él-em-éd-ik) k. m. éleméd-tem,
—tű, —étt. Éltes korúvá lesz, vénfii, megvénül, agg
korba jut.
ELEMEL, (el-emel) ősz. áth. 1) Valamit egy
helyről másra emelve tesz, visz, helyez által. V. ő.
EL, (2) és EMEL. 2) Tréfás kifejezéssel: ellop.
ELÉMELYÉDIK, (el-ómelyédik) ősz. k. Valamitől elundorodik, csömört kap. V. ő. ÉMELYEG,
ÉMELYEDIK.
ELÉMELYÍT, (el-émelyít) ősz. áth. Elundorít,
kellemetlen íze által utálatra gerjeszt, felkeveri a
gyomrot Át igen édet uerek eUmelyttik a gyomrot.
ELEMÉSZT, (el-emészt) ősz. áth. 1) Veszendővé
tesz, elpazarol, elprédál, elsikkaszt Eleméttiette ás
agyáról maradt örökséget. 2) Titkon elöl, elfojt. Ha lehetne , egy kanál vtiben demétttene bennünket. V. ö.
EMÉSZT.
ELEMÉSZTÉS, (él-emésztés) ősz. fh. 1) Elvesztés, elpazarlás, elsikkasztás. 2) Öles, gyilkolás által
titkosan véghez vitt elvesztés.
ELEMÉSZTŐDIK, (el-emésztődik) őax. belsz.
Magamagában elvész, elsikkad, mintegy önmagát elemészti.
ELEMEZ, (el-em-ez) áth. m. demet-tem v. elemtettem, —fél v, elemiét, —étt v, demritt, htq. —m
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T. elenoeni. Valamit első elemeire feloszlat, alkotó
ELENKES, kiavult fn. Bizonyos ezüstpénz neve
részeire szétválásét, különösen a szók eredetét vizs- volt 2-ik Lajos király alatt. „Eodem anno (1523)
gálja. Stókat elemami. V. ö. ELEM.
nova in Hungária moneta cuditur Élénketek vocata."
Így ir Sigler Mihály. 1. Bél App. p. 66.
ELEMEZÉS, (el-em-éz-éa) fii. 1. ELEMZÉS.
ELENYÉGET, (el-enyéget) ősz. áth. Egy töröl
ELEMEZNE, (el-e-mez-ne, T. a második e csak
köxbeszurás lévén : el-mez-ne, s ám. elmeztelenülf). szakadt szó az enyészik igével, s ám. elenyészni készMondjak Komárom vidékén Csalóközben, s Kemenes- tet, elbujtat, elrejt. V. ö. ENYÉGET.
aljái} rendetlen, igen pongyola öltözködésű emberről;
ELENYELÉG, (el-enyelég) ősz. önh. Folyvást,
kin a mez csak imígyamúgy fityeg, s testének némely huzamosan enyeleg, enyelgéssel tölti az időt, enyerészei meztelenek. Elemezne czigánygyerek. Kassay legve elmulat. V. 6. ENYELEG.
izerént ám. alamnsztí, alamuszi, ahonnét ö' ezekkel
ELENYÉSZÉS, (el-enyészés) ősz. fn. Állapot,
egy eredetűnek tartja.
midőn valami elenyészik; valaminek elveszése, megELEMI, (el-em-i) mn. tt elemi-t, tb. —ék. 1) semmisülése, eltűnése. V. ö. ENYÉSZIK.
Ami valamely testnek, tudománynak, öszvegnek eleELENYÉSZIK, (el-enyészik) ősz. k. 1) Midőn
meit foglalja magában. V. ö. ELEM. Elemi számtan, valami végképen elvész , soha többé elé nem jő. A
elemi nyelvtan. Elemi rínék. Elemi tanodák, könyvek, leélt idők elenyésztek. Az elköltött, elpazarlott pénz elismeretek. 2) A természet elemeitől származó, azokra enyészett. 2) Szem elől eltűnik, eltéved. Itt volt, s
vonatkozó. Elemi károk, csapások (tűz, víz által).
egyszerre elenyészett. V. ö. EL, (2) és ENYÉSZIK.
ELEMIGYANTA, (elemi-gyanta) ősz. fn. OlajELENYÉSZT, (el-enyészt) ősz. áth. 1) Valamit
fának gyantája. V. ö. GYANTA.
veszendővé tesz, megsemmisít. Elenyésztem a sokpénzt.
ELEMILEG, (el-em-i-leg) ih. Elemi módon; 2) Eltüntet, eloszlat. A nap heve {tenyésztette a ködöt,
elemek módjára, formájára; elemeire osztva.
a felhőket. V. 6. EL és ENYÉSZT.
ELENYÉSZTÉS, (el-enyésztés) ősz. fn. CselekELÉMOZDÍT, (elé-mozdít) ősz. áth. 1) Szem
vés,
mely
okozza, véghez viszi, hogy valami elenyészelébe mozdít, s ez az igazi jelentése. 2) Úgy mozdít
valamin v. valamit, hogy előre nyomuljon, haladjon. szék; megsemmisítés, eltüntetés.
ELENYÉZ, (el-enyéz) ősz. áth. Mesterségesen,
Huználtatik mind anyagi, mind szellemi értelemben.
pl.
büvölés,
szemfényvesztés által eltüntet, elrejt V.
Jobban a 2-ik értelemben : előmozdít. V. ö. ELÉ, (3)
ö. ENYÉSZIK és ENYÉZ.
és MOZDÍT.
ELEP, puszta Szabolcs megyében; helyr. ElepELEMTAN, (elem-tan) ősz. fn. Tulajdonkép oly
én,
—re,
—röl.
Un, mely anyagi vagy szellemi elemeket tárgyal. V.
ELEPED, (el-eped) ősz. önh. Epedve elemészti
ö. ELEM. Némelyek különösen a chemia szót értették alatta, de helyette már közdivatra kapott a vegy- magát, elfogy. Mély fájdalomban elepedni. V. ö. EL
tan vagy vegyészet. Az elemtan tehát a vegytannak és EPED.
ELEPEDÉS, (el-epedés) ősz. fn. Szomorkodó
csak egy részét tenné, mely a testek elemeiről érindulatban, pl. bánatban, búban, szerelemben elfonytekezik.
nyadás, elemésztödés, elfogyás.
ELEMZ, (el-em-z) 1. ELEMEZ.
ELEPEDT, (el-epedt) ősz. mn. Lassú és tartós
ELEMZÉS, (el-em-éz-és) fn. tt. elemzét-t, tb.
fájdalomban elfogyott, elemésztödött.
—ét. Valaminek első elemeire feloszlatása, alkotó
ELEPÉSÉDIK, (el-epésédik) ősz. k. Az epe elrészeire szétválasztása, különösen a szók eredetének
lepi, elterjed benne, ingerlékeny, haragos természeTizsgáttaa. Stóelemtés. \. ELEM.
tűvé leszen.
ELÉNEKEL, (el-énekél) ősz. áth. 1) Valamit
ELEPESZT, (el-epeszt) ősz. áth. Valamely fájénekszóval eléad. Elénekelni eltö hallatra a legnehe- dalmas, lassan rágódó indulat elfonnyasztja, elemészti.
tebb dallamokat. Régen hegedült arról szent Dávid, Elepeszti a bú, a reménytelen szerelem.
ti is énekelte. (Km.) 2) Énekszóval elbúcsúztál. ElELÉPÍT, (el-épít) ősz. áth. Épitve elhasznál,
rtekelM a halottat. Szokottabban : kiénekel. 3) Foly- épületre elkölt, fordít. ElépUeni minden pénzét. Elétonosan, tartósan énekel. Óránként elénekel.
píteni az öszvehordott köveket, téglákat.
ELENGED, (el-enged) ősz. áth. és önh. 1) VaELÉR, (1), (el-ér) ősz. önh. 1) Bizonyos czélig,
lamely tartozásnak teljesítésétől fölment, fölszabadít. határig eljut. Éjszakára elérni a faluig, csárdáig. 2)
Elengedni a* adót, a* adósságot. Az egésznek árából Elnyúlik, elterjed, elhat. A királyok keze messze elér.
egy rétmt elengedni. 2) Megbocsát. Most az egyszer el- Ezen kötél, egyik parttól a másikig elér. V. ö. EL,
engedem amit vétettél. 8) Elolvad. Elengedi a hó. V. (2) és ÉR önh.
ö. ENGED.
ELÉR, (2), (el-ér) ősz. áth. 1) Úton menve, az
ELENGEDÉS, (el-engedés) ősz. fn. 1) Valamely előtte haladót egészen megközelíti. Ö előbb indáit el,
tartozástól fölmentés. Adónak elengedése. 2) Megbo- mégis én elértem őt. 2) Bizonyos távolságot vagy táaátas. Bűnnek, büntetésnek elengedése. 3) Elolvadás. volságban levő tárgyat, testének valamely tagjával,
vagy valamely eszközzel megillet Lábával elérte a
T. S. ELENGED.
8
*EAJ>. «A«T UOTÍB. H. KÖT.

ELÉRÁNT—ELÉRKÉZÉ8

ELÉRKEZIK—ELÉRZÉKÉNYÜL

vb fenekét; kesével elérte a fán lógó gyümölcsöt. Csáklyával elérte a partot. 3) Bizonyos időt megél. Elértem életem 60-dik évét. V. ö. EL, (2) és ÉR áth.
ELÉRÁNT, (elé-ránt) ősz. áth. Maga elébe vagy
magához ránt, hirtelenében elévesz.

ELÉRKEZIK, (el-érkézik) ősz. k. Tnlajdonképen időről mondjuk, midőn annak valamely pontja
szaka elközelít, teljesedésbe jut Elérkezett már azon
idő, hogy dolgainkkal rendbe jőjflnk. Személyről s
oly dologról, mely nem időre vonatkozik, azt mondjuk megérkezik. (Megérkeztek a vendégek. Megérkezett
a gőzhajó. Mikor érkezik meg a vonat a vasúton ?).
ELERNYED, (el-ernyed) ősz. önh. Kopás, viselés által elritkúi. A szövetekről mondatik. EUmyed
az ócska köpönyeg, timtfg. Atv. ért 1) a nagy szegénység miatt oda lesz; 2) nagy munkában ellankad, elerőtlenttl; 3) elsenyved. V. ö. ERNYED.
ELERNYEDÉS, (el-ernyedés) ősz. fa. Valamely
szövetnek ruhának viselés által elmállása, elritknlása.
Átv. ért. végső romlásig elszegényedés; ellankadas,
elsenyvedés.
ELERŐTLENEDÉS, (el-erőtlenédés) ősz. fa.
Gyengülő állapot, midőn a test lassan-lassan minden
erejét elveszti.
ELERŐTLENÉDIK, (el-erötlenédik) ősz. k.
Lassan-lassan minden erejét elveszti. 'Vénségre elerStlenedik a test. A hosszas nyavalyában elerSílenedett.
Sok munkában elerStlenedni.
ELERÖTLENÍT, (el-erötlenít) ősz. áth. Okozza,
eszközli, hogy a test végkép erőtlenné legyen. V. ö.
ERŐTLEN.
ELERŐTLENÍTÉS, (el-erőtlenítés) ősz. fa. Valakinek v. valaminek minden erejétől megfosztása,
erőtlenné tevése. V. ö. EL, (2) és ERŐTLENTTÉS.
ELERÖTLENÜL, (el-erőtienttl) ősz. önh. Lassan-lassan erőtlen állapotba megy által, erejét elveszti.
Sok és súlyos munkában dtrütleniÜni.
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, Azt a gazda hogy méglátta,
Egy nagy botot eléránta."
Székely népköltési gyűjtemény.
ELÉBCZÜL, (el-érczül) ősz. őnh. Éreznek természetét, tulajdonságait ölti föl; érczczé változik el.
ELÉRCZŰLÉS, (el-érczűlés) ősz. fa. Elváltozás,
midőn valamely ásvány idegen részekkel, pl. mirenynyel vegyülve érczalakot ölt.
ELERED, (el-ered) ősz. önh. 1) El kezd folyni.
Meredt át orra vére. Elered a megrekedt víz, vizelet.
2) Elterjed a seb. (Kriza gyűjteménye).
ELEBÉGET, (el-eréget) ősz. áth. Egymás után
elbocsát, elmenni enged. Eleregetni béke idején a katonákat. A bekötött lovakat eleregetni. V. ö. EL és
EREGET.
ELÉRÉPÜL, (elé-répül) ősz. önh. Repülve eléjő,
elétünik. Tavamtól elérepBlnek a gólyák, fecskék. Az
elhintett butára elérepdlnek a verebek, galambok.
ELÉRÉS, (el-érés) ősz. fa. 1) Teljes megközelítése annak, aki elitre ment. 2) Bizonyos távolságra
eljutás. 3) Valaminek kézzel lábbal, vagy akármely
eszközzel megilletése. A vie fenekének elérése. V. ö.
ÉR, őnh. és áth. 4) A növény vagy gyümölcs kifejlődésének tetőpontja, midőn már veszni indul. V. ö.
ÉRIK.
ELERESZT, (el-ereszt) ősz. áth. 1) Megengedi
vagy eszközli, hogy elmenjen, elbocsát Elereszteni
iskolából a gyermekeket. Elereszteni át árkok közé stortíott vitet. Elereszteni hordóból a bort. 2) Valamit
tartani, szorítani megszfin. Elerestteni kézből a kötelet.
V. ö. EL, (2) és ERESZT.
ELERESZTÉS, (el-eresztés) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valakit vagy valamit eleresztünk, ezen
igének minden értelmében. Foglyok eleresztett. Kötélnek eleretttése a kézből.
ELÉRHETETLEN, (el-érhetetlen) ősz. mn. 1)
Akit akár testi, akár erkölcsi vagy szellemi gyors
haladásában megközelíteni, utolérni nem lehet 2)
Amihez eljutni lehetetlen. Elérhetetlen távolság, magasság. Mint határzó : elérhetetlenül.

ELÉRHETLEN, (el-érhetlen) ősz. mn. 1. ELÉRHETETLEN.
ELÉRHETŐ, (el-érhetó') ősz. mn. Akit vagy
amit elérni, amihez eljutni, amit megnyerni lehet V.
5. ELÉR.
ELÉRIK, (el-érik) ősz. k. Az érésnek tetőpontját meghaladván vészesnek indul. A körte szilva már
maholnap elérik.
ELÉRKÉZÉS, (el-érkézés) ősz. fa. Távolról bizonyos helyre és időre eljutás. Máskép : megérkezés.
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ELERŐTLENÜLÉS , 1. ELERŐTLENEDÉS.

ELÉRT, (1), (el-ért) ősz. mn. Idején túl érett,
annyira kifejlődött, hogy ezután már nem gyarapodni,
hanem veszni fog. Elért gyümölcs. Máskép : elérett.
V. ö. ELÉRIK.
ELÉRT, (2), (el-ért) ősz. áth. Valaminek értelmét felfogja, jelentését, czélzását, eszével föléri.
Elérti amit mondok. Elérti a tréfát. Másképen: megért.
V. ö. EL, (2) és ÉRT áth.
ELÉRTÉKTELENÍT, (el-értéktelenít) ősz. áth.
Eszközli, okozza, hogy valami egészen értékét veazsze,
hogy ára, becse ne legyen.

ELÉRZÉKÉNYÉDÉS, 1. ELÉRZÉKÉNYÜLÉS.
ELÉRZÉKÉNYÉDIK, (el-érzékényédik) ősz. k.
Az érzéstől mintegy elolvad, ellágyúl. Elértékenyedem,
midiin sírást hallok. A szívhez szóló beszédre eUrzékenyednek a hallgatók. Igen lágy szívd, hamar elérzékenyedik.
ELÉRZÉKÉN YÍT, (el-érzókényít) ősz. áth. Egészen érzékenynyé tesz, ellágyít, részvétre, sírásra stb.
indít Ás árvák keserű panasza elérzékenytíette szívemet.
ELÉRZÉKÉNYÍTÉS, (el-érzékényítés) fa. Ellagyítás, részvétre indítás. V. ö. ELÉRZÉKENYÍT.
ELÉRZÉKÉNYÜL, (el-érzékényfil) ősz. őnh.
Érzékenynyé változik el, szive ellágyúl, elolvad. A
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legkeményebb szív is dértékenyül, midőn e csapást
Útja.
ELÉBZÉKÉNYŰLÉS, (el-érzékényülés) ősz. fn.
Énékenynyé változás.
ELÉRZÉKÉNYÜLT, (el-érzékényült) ősz. mn.
Érsékenynyé változott, érzékenynyé lett, ellágyult,
megindult szfvü. Elérzékenytílt hallgatók.
ELESÉG, (el-e-ség, él gyöktől) fő. tt. deség-ét.
Altalin, minden, mi az állatoknak eledelül szolgál.
Gyünév lévén nem mondatik egyes eledelről, hanem
tvbb vagy nagyobb mennyiségben öszvegyüjtött felöl. Ilyenek. 1) Család vagy testület szükségére beuenett enni való. Hadi, tábori eletég. 2) Takarmány,
miikép szfileség, a barmok számára takarított széna,
szalma, zab stb. V. ö. ÉL ige, és ELEDEL.
ELESÉG ADÓ, (eleség-adó) ősz. fn. 1. ELESÉGVÁM.
ELESÉGÁRUS, (eleség-árus) ősz. fn. Kereskedő,
üzér, kofa stb. aki elcségnemü czikkeket árul.
ELESÉG VÁM, (cleség-vám) ősz. fn. Némely
országokban divatozó adó, fogyasztási adó neme, melyet a vásárlóit vagy vásárlandó eleségtől fizetni kell.
ELESÉG VÁMLEVÉL, (eleség-vám-levél) ősz.
fn. Bizonyítvány, mely szól a lefizetett eleségvámról.
V. ö. ELESÉGVÁM.
ELESÉGVÁMMENTES , (eleség-vám-mentcs)
üsz. mn. Ki eleségvámot fizetni nem tartozik, vagy
mitől eleségvámot fizetni nem kell. Eleségvámmentet
árueákktk.
ELESÉGVÁMOS, (eleség-vámos) ősz. fn. Hatósági, nevezetesen pénzflgyérségi személy, tisztviselő,
T»gy az eleségvám haszonbérlője, ki a határozott elesegrlmot beszedi.
ELESÉS, (el-esés) ősz. fn. Tulajdonkép : a járókelő állatnak lerogyása, eldölése, midőn sulyegyenét
veszti. Ki ás eletestül fél, ne menjen a jégre. (Km). V.
ó. ESÉS.
ELESFALU, helység Hont megyében; helyr.
Elufalu-ba, —bon, —Ml.
ELESIK, (el-esik) ősz. k. Tulajdonkép: elesik
»járókelő (nem csúszó mászó) állat, midőn sulyegyenét vesztve eldől, lerogy. A Jci« gyermek, míg járni
mtytanul, gyakran elérik. Eleteti a lúd a, jégen, majd
P'&d a jövő héten. (Né*pd). Átv. ért. valamely reménytől, keresettől, vagyontól megfosztatik. Eleteti a várt
örtAtégtSl. Eleteit a reméllelt hivataltól.
ELESKÜSZIK, (el-esküszik) ősz. k. 1) Folytonosan esküszik. 2) Esküvel eltagad, s ekkor áthatólag
haiznáUatv&n tárgyesetet kivan. Eleiküszi a hitét,
*tm*etéí, hazáját.
ELESKÜVÉS, (el-eskfivés) ősz. fn. Esküvel
erősített eltagadás.
ELESTVELÉDÉS, (el-estvelédés) ősz. fn. 1) A
napnak lealkonyodása. 2) Estveli ideig eljutás, elkéaéa.
ELESTVELÉDIK, (el-estvelédik) ősz. k. 1) Az
idő luM értére bajlik. 2) Valakit a késő est elér. Elmár, tovább nem mehetünk.

ELÉSZALAD—ELÉUGRIK
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ELÉSZALAD, (élé-szálad) ősz. önh. Szsladva
eléjön, elétünik. V. ö. SZALAD.
ELÉSZÁLLINGÓZIK, (elé-szállingózik) ősz. k.
Egyenként jön elé, mintegy szálanként nem csoportban mutatja magát.
ELÉSZERKETÉL, (elé-szerketél) ősz. áth. Székely szó ám. elékeresgél. (Kriza János).
ELÉSZIK, (el-éezik) ősz. k. 1) Folytonosan,
tartósan eszik. Eleszik két három óráig, míg jól lakik.
2) Áthatólag: valamit evéssel fölemészt Elesti tártai
elöl a legjobb falatokat.
ELÉSZÓLÍT, (elé-szólít) ősz. áth. Valakit szólít, illetőleg hí, hogy jöjjön elé. ElészóUtani a szolgákat, a poroszlókat.
ELÉSZÖKIK, (elé-szökik) ősz. k. Szökve eléjön,
eléáll. A kecske elészSkik a gályák közöl. V. ö. SZÖKIK.
ELESZTEBB, ELESZTÉBB, (el-8-st-ebb, 1.
ELÖST) régies ih. a mai előbb helyett „Kiről elesztebb beszéd lőtt vala." „Ez elesztebb Mesopotamiábau lakozott." „Kit immár elesztebb Adárnak mondnak vala." Bécsi codex. „És hogy áldoznék elesztebb
ő neki." Szent Katalin legendája. „Eleaztéb lássok
azt meg( hogy hányképen leszön az rágalmasság."
„Oly cmbör, ki megyön szerzetbe, elesztéb Istennek
adja tnindön ez velági jószágát." Góry-codex. Eléjön
a Nádor-codexben s Debreczeni Legendáskönyvben is.
V. ö. ELÖST.
ELESZTEBELI, (elesztebb-beli) ősz. mn. Régies
a mai előbbi, döbbeni helyett. „Az elesztebeli napok
szerént" Bécsi codex.
ELESZTERGÁZ, (el-csztergáz) ősz. áth. Valamit esztergái eszközzel elnyes. V. ö. ESZTERGA.
ELÉTASZÍT, (elé-taszít) ősz. áth. Taszítva elé
vagy előre nyom ; az utóbbi értelemben jobban : előtaszít Elétatzííani az árus ládákat. Elétatzitani a
menettől vonakodót. V. ö. ELÉ, (2) és TASZÍT.
ELÉTET, (el-étet) ősz. áth. 1) Mezőt, füvet,
takarmányt vagy akármely eleséget a barom által fölemésztet. Eletetni a vetéseket, a szomszéd bittáját. 2)
Szilárd testet bizonyos olvasztó szer által elkoptat,
részekre feloszlat. A holttetemet pokolkSvd, a vasat
választó vízzel eletetni. V. ö. ÉTET.
ELÉTŐL, (elé-tol) ősz. áth. Tolva elé mozdít,
eléállít Told de a kocsit ét fogj be.
ELÉTOLAKODIK, (elé-tolakodik) 8sz. k. Tolakodva elé- vagy előre jön. A nagy tömeg közöl elétolakodni. V. ö. ELÉ, (3) és TOLAKODIK.
ELÉTÖR, (elé-tör) ősz. önh. Erőszakosan, vagyis
a körülötte vagy előtte álló akadályokat elrontva,
szétzúzva elé avagy előre nyomul.
ELÉUGRAT, (elé-ngrat) ősz. mivelt. Lovas emberről mondatik, midőn lóháton hirtelen eléterem valahonnan. Eléugratott a rejtekből.
ELÉUGRIK, (elé-ugrik) ősz. k. Ugorva itt vagy
ott terem, elétünik, eléáll. A vitéz veszélyben látván
bajtársát legott (leugrott. Hegedültóra eléugranak a
legények.
8*

ELÉÚSZIK—ELEVENÉSZIK

ELEVENGYÖKÉR—ELEVENÜL

ELÉÚSZIK, (elé-úszik) ősz. k. Úszva elésiet,
előjön. A vízbe dobott tutleár itmét eléuttik.
ELEV, (el-ev) fa. tt elev-et. Molnár Albertnél
tanigazság, melyet előre fölteszünk, mint bebizonyított
dolgot. (Lemma).
ELEVE, (el-ev-e) ih. Előre, mindenek előtt, elő
időben. Azt eleve láttam, tudtam. Eleve megértettem,
eleve megmondottam. Régibb iratainkban a térről iá
mondatik. Eleve megyén való. Eleve jOnek. (Tatrosi
cod.). Legrégibb nyelvemlékünkben szintén a fóntebbi
módon írva mint főnév jelent istent: Teremteve eleve
mi itemucut, azaz teremte elő vagy élő (isten) mi
ősünket Révai fejtegetése szerént ám. US (VÍVOM),
azon időben tehát szerinte az Itten szó mellett ez is
divatozott volna, mely a héber syros, chaldeai nyelvben is él, el, eloa, elohu alakokban fordul elé. Antiq.
Lit Hong. 122. stb. 1. V. ö. ELEVEN.
ELEVED, (el-eved) ősz. önh. Az év elterjed
rajta, év lepi el. Eleved a teb. V. ö. EV.
ELE VÉDÉS, (el-evedés) ősz. fn. A sebnek, kifut^ftanftk azon foka, midőn évbe megyén által. V.
5. EV.
ELEVEÉRŐ, (eleve-érő) ősz. mn. Korán érő,
jókor érő. Eleveérd kürté, eteretenye, burgonya, Tatkoricta.
ELEVEN, (el-ev-en, él gyöktől) mn. tt eleven-t,
tb. —ék. 1) Lényről mondatík, mely él, melynek
életműködései gyakorlatban vannak. Hogy ne ugrálna
át eleven, mikor a holt i» motog. (Km). A Bécsi codexben az Istenről is mondatik : „Mert nem imádok
kézzel alkotott hitványokat de eleven Istent, ki teremtette mennyet és földet" Dániel próféta 14. fejezet Ma: élő Isten. Miből megtetszik, hogy az eleven
vagy élő Itten a bálvány-uaí tétetik ellenébe. 2) Ép,
mozgó, romlatlan, élénk. Eleven tttn, eleven Mernek,
eleven kénetH, eleven föld, eleven ttén. Atv. Valakinek
elevenére tapintani, elevenébe hatni, azaz érzékeny
oldalát érinteni. A Debreczeni Legendáskönyben :
eleveny.
Eredetre nézve az (ö ige részesülőjének (US,
eleve) származéka, s képzésre olyan, mint: merő,
merev, mereven. Dyformán fejlett ki a Aoí-ból halavány, teZ-ből televény, JW-ből kelevény.
ELEVENÉDÉS, (el-ev-en-éd-és) fn. tt elevenedéit, tb. —ék. Élni kezdés. Élénkülés. V. ő. ELEVENEDIK.
ELEVENEDIK, (el-ev-en-éd-ik) k. m. elevenedtem, —tél, —étt. 1) Ami életnélküli volt, vagy megholtnak látszott, élni kezd. A tetuhalotl elevenedik. A
kittáradva hevert békák elevenednek, midőn eső éri őket.
2) Élénk, vidor, mozgékony kezd lenni. A lábadosó
betegnek nemei, orctái elevenednek.

ket és módokat az elevenedik igétől kölcsönzi, lásd :
ELEVENEDIK.
ELEVENGYÖKÉR, (eleven-gyökér) ősz. fn. 1.
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ELEVENÍT, ELEVENÍT, (el-ev-en-ít) áth. m.
eleventí-étt, htn. —eni v. —ni. 1) Ami nem él vagy
megholt, megdöglött, azt életre támasztja, elevenné
teszi. V. ö. ELEVEN. 2) Élénkké, vidorrá, mozgékonynyá tesz. A jó bor feleleveníti a ttomorúkat.
ELEVENÍTÉ8, (el-ev-en-ít-és) fn. tt elevenüét-t,
tb. —ék. Cselekvés, mely által valaki vagy valami
elevenné lesz.
ELEVENÍTŐ, ELEVENÍTŐ, (el-ev-en-ít-ő) mn.
tt eleventíö-t. 1) Elevenné tevő, életre támasztó, fölélesztő. 2) Vidító, élénkké tevő. Elevenítő mulattágok,
tterek.
ELEVENRE, (el-ev-en-ke) mn. tt elevenkét.
Virgoncz, élénkded. Mondatík kisebb állatokról, melyek élénksége aránylag nem nagy hatású, és ifjakról,
leányokról, gyermekekről.
ELEVENKÉDIK, (el-ev-en-kéd-ik) ősz. k. m.
elevenkéd-tem, —tél, —étt. Elevenen viseli magát,
élénk, vidor, fürge mozgásokat tesz, gyakorol.
ELEVENKÉK, (eleven-kék) ősz. mn. Világos
kék, igen kék. Elevenkék ttOvet. Elevenkék nemek.
ELEVENKÉNESŐ, (eleven-kéneaő) ősz. fn. 1.
KÉNESÖ.
ELEVENOLAJ, (eleven-olaj) ősz. fn. Földi olaj,
földi gyanta.
ELEVENSÉG, (el-ev-en-ség) fn. tt eleventég-it.
Az ép testben a vér könnyű forgásának jelensége,
mely leginkább vidor, élénk, mozgékony lejtésekben
mutatkozik. Eleventég a ütemekben, a járatban, menetben, a betgedben. Átv. ért a léleknek ébersége,
könnyű repkedése, a tárgyak fris felfogásában ügyessége.
ELEVENSÖVÉNY, (eleven-sövény) ősz. fn. Általán élő cserjékből, bokrokból, növényekből álló sövényféle kerítés. Különösen 1. FANZÁR (Lycium).

ELEVENSZÉN, (eleven-szén) ősz. fn. Égő szén,
parázs. V. ö. SZÉN.
ELEVENSZÜLŐ, (eleven-szülő) ősz. mn. Általán, ami elevent szül. Különösen az állatok azon osztályairól mondatik, melyek nem tojások, hanem élve
hozott magzatok által szaporodnak és tenyésznek,
milyenek az emlős állatok.
ELEVENTE, ELEVENTEN, (el-ev-en-te vagy
—ten) ih. 1) Elevenen, azaz élve, nem halva. Elevenít
eltemetni valakit. Elevente megnyúzni a békát. 2) Éltében, midőn még eleven vagy élő volt .Mert e hitető
még elevente (vivens) így mondott" Tatrosi codex.
Máté 27. A régi magyar Passióban : „Mert e* csaELEVENEN, (el-ev-en-en) ih. Élve, nem halva, lárd mondotta még eleventébe." Olyan mint ifjonta,
nem dögölve. Némely halakat elevenen, némelyeket dög- éjente, naponta (melyet hibásan használnak ,naponlötten vittnek a piaetra. Elevenen eltemetni valakit.
ként' kelyett).
ELEVENÉSZIK, (el-ev-en-ész-ik) k. Csak a jeELEVENÜL, ELEVENÜL, (1), (el-ev-en-ül) ih.
len időben haun&ltatik exen alakjában, a többi idő- 1. ELEVENEN, ELEVENTE.
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ELEVENÜL, ELEVENÜL, (2), (el-ev-en-ül)
önh. 1) Élettelen, vagy holtnak tetszett állapotból
06 állapotba megy által. F&lelevenülnek a holtak is,
fo ét Orttaik. 2) Vidámul, élénkké leez, neki frML
ELEVENVÖRÖS, (eleven-vörös) ősz. mn. Világot töröl, mely a sittet vagy károgót vörösnek ellentétetik. EUoenvörös pipacsok.
ELEVERENDÉL, (eleve-rendól) ősz. áth. Valakinek jövendő sorsát előre elhatározza, valakit bizonyos állapotra vagy czélra szán.
ELEVERENDÉLTSÉG, (eleve-rendéltség). Hittani ért a régi Pelagiánusok tana, mely szerint az
Itten előre meghatározta az egyes emberek üdvözülétft vagy elkárhozását, nem tekintvén azok erényes
ngy gonosz tetteikre. (Praedestinatio).
ELEVÉBÖ, (elev- v. eleve-érő) ősz. mn. Korán,
jókor érő. EttvérS burgonya, kukoricza. Használják
Gőojörben, Bodrogközben stb. Eredetileg : eleve ér S.
ELEVESÉDIK, (el-evesédik) ősz. k. Egész terjedelmében evessé leszen, ellepi az év. Elevesedett
a seb.
ELÉVÉSZ, (élé-vész) ősz. áth. Valamely félre
álló, elrejtett, eltett tárgyat szem elé hoz, magához
reu. unalmában eleven egy könyvet, és olvas. Vedd
d(, ka eltetted. Ha el nem kő!lőtted volna, jó lenne
nőit eléveani. Ha elevenem ott a botot.
ELEVEZ, (el-evez) ősz. önh. Evezve odább
halad, csónakon, dereglyén stb. eltávozik. Általán,
evezős, rizi járművön elmegy.
ELEVEZÉS, (el-evezés) ősz. fn. Evezve tovább
haladás, eltávozás, illetőleg : elladikazas, elcsónakoxis, elhajózis.
ELEVÍT, ELÉVIT, (el-évít) ősz. áth. Valamely
jogot elévültté tesz. Máskép : elidösít. V. ö. ELÉTÜLT, ELÉVÜL.
ELÉVÍTÉS,ELÉVITÉS,(el-évítés) ősz. ín. Valamely jognak elévültté tétele. Máskép : elidSsités,
idösités.
ELÉVÜL, ELÉVÜL, (el-évül) ősz. önh. Bizonjos, a törvény által meghatározott idő alatt nem
gyakoroltatott valamely jog megszűnik, sőt ezáltal
gyakran másik részről életbe lép, pl. ha valaki bizonjo« búbokban a törvény által határozott idő alatt
jogit nem gyakorta, hanem azt más tévé, anélkül
hogy akadályoztatott, vagy zavartatott volna benne;
át ily birtok, az azt használó részére és javára eléről , máskép : etídStül, t ezen elévülés arra nézve,
akire az így elévült jog ruháztatott, némely jogászok
utal és polgári törvénykönyvekben, pl. az osztrákban,
elbirtoklásnak mondatik.
ELÉVÜLÉS, ELÉVÜLÉS, (el-évülés) ősz. fn.
Midőn valamely jog, az eredeti jogbirtokosnak elhanyagolása miatt, bizonyos idő múlva elenyész és
gyakran egy marikra, t L arra száll, ki azt azon idő
alatt akadály és ellenvetés nélkül használá v&la. Máskép : elidüMes, idSsülés, idMUet (Praescriptio). V. ö.
ELÉVÜL.

ELÉVÜLT, (el-évült) ősz. mn. 1) Elévülés által
másra szállt Elévült jog, birtok. V. ö. ELÉVÜL,
ELÉVÜLÉS. 2) Kórtanilag : megrögzött, meggyökeresedett (nyavalya, kórbaj). Elévült betegségek.
ELFACSAR, (el-facsar) ősz. áth. Facsarva elfordít, más irányt ad neki. V. ö. FACSAR, és
CSAVAR.
ELFACSARÁS, (el-facsaras) ősz. fn. Valaminek
facsarás általi elfordítása.
ELFAGY, (el-fagy) ősz. önh. Fagy által elromlik. Mondatik a növényekről és állatokról, midőn életműszereik vagy tagjaik a nagy hideg által elfonnyadnak, elsenyvednek, s további működéseikben akadályozvák. Elfagytak a vetések, stSlök. Elfagyott hete,
lába, orra, füle. V. ö. FAGY, önh.
ELFAGYÁS, (el-fagyás) ősz. fn. Az állati vagy
növényi testnek, műszereknek fagy általi megromlása,
V. ö. FAGY, önh.
ELFAGYOTT, (el-fagyott) ősz. mn. Fagy által
megromlott. Elfogyott kezek, lábak. Elfagyott gabona,
szőlő. V. ő! FAGY.
ELFAJLIE, Cel-fajlik) ősz. k. Szokottabban 1.
ELFAJZIK.
ELFAJUL, ELFAJUL, (el-fajúl) ősz. önh. Eredeti fajától eltér, más természetet ölt, mint eredeténél
fogva kellene bírnia; elsatnyúl, elhitványűl. Néha a
vitet, bátor apák gyermekei gyávákká fajulnak el, Elfajúl a barom, a növény, midim nem hasonló nemet faj
által szaporodik, tenyészik. Kórtanilag : elfajulnak a
nyavalyák, midőn újabb, s egészen különböző kórjelekkel tűnnek föl. Erkölcsi ért gonoszsza, erkölcstelenné változik el. Elfajult gyermek. V. ö. FAJ.
ELFAJULÁS, ELFAJULÁS, (el-fajulás) ősz.
fn. Az eredeti fajtól eltérés, midőn az állat vagy növény más természetet ölt, mint eredeténél fogva kellene bírnia. V. ö. ELFAJUL.
ELFAJULT, (el-fajult) ősz. mn. Önfajától eltért, elütött; elsatnyult, elhitvanyúlt; az erkölcsiség
útjáról eltévelyedett, gonosz. Őseitől elfajult nemzedék. Elfajult gonosz fiú. V. ö. FAJ, ELFAJUL.
ELFAJULTSÁG, (el-fajultság) ősz. fn. Az állatnak vagy növénynek azon állapota, midőn eredeti
fajának jellemeiből ki van vetkőzve. Erkölcsi ért az
erény útjáról elvetemedés.
ELFAJZÁS, (el-fajzás) ősz. fn. Az állatnak vagy
növénynek eredeti nemétől inkább külső, mint belső
okokból történő eltérése.
ELFAJZIK, (el-fajzik) ősz. k. Inkább külső,
mint belokoknál fogva tér el fajától, milyenek az állatok és növényekre nézve a föld, az éghajlat, a
táplálék változtatása, fajok keveredése stb.
ELFAJZOTT, (el-fajzott) ősz. mn. Eredeti fajinak jelleméből, leginkább külső okoknál fogva kivetkőzött, más fajúvá változott. Idegen éghajlat alatt
elfajzott állatok, növények.
ELFAKAD, (el-fakad) ősz. önh. Fakadva szétmegy, elömlik, elreped. A megnyomott halMlyag elfa~
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kod. Elfakad az igen tdjes tsSlostem. El/akadni sírva
vagy nevetve, azaz a sirást vagy nevetést többé el nem
nyomhatva annak szabad menetelt engedni. V. 5. EL,
(2) és FAKAD.
ELFÁRADÁS, (el-fakadás) ősz. fa. Valamely
testnek a rendes telimében meg nem férhetése miatt
szétömlése, kitörése, szétpattanása.
ELFAKASZT, (el-fakaszt) Ssz. áth. Nyomás,
öszvessorftás által valamit elfakadni kényszerít Elfakasztani a fdfútt hólyagot, a meggyűli gebét. V. ő.
ELFAKAD.
ELFAK A8ZTÁS, (el-fakaaztáa) ősz. fn. Valamely
felfútt, feldagadt testnek olyatén nyomása, megszorítása, melyre ás elfakadni kénytelen. V. ö. ELFAKASZT.
ELFAL, (el-fal) ősz. áth. Falva, azaz mohón,
nagy darabokban eleszik valamit Ás ebek elfalják
egymás elöl a honotokat. V. ö. EL, (2) és FAL.
ELFANYALODIK, (el-fanyalodik) ősz. k. Hoszszas várakozás, sikeretlen kérés, koldulás után rósz
kedvvel tovább áll, elsompolyog, mintegy fanyar, savanyú arczczal eltávozik. V. ö. FANYALODIK.
ELFANYARODIK, (el-fanyarodik) ősz. k. Lassan-lassan fanyar izfivé lesz. V. ö. FANYAR. Átv.
ért kedvetlen, savanyú ábrazatba öltözik, nyájas
lenni megszűn.
ELFANYABÚL, (el-fanyarúl) ősz. önh. 1. ELFANYARODIK.
ELFÁRAD, (el-fárad) ősz. önh. Izmai, idegei a
mértókfölötti mozgásban, működésben ellankadnak, s
nyugalomra hajlanak. Sok járatban, munkában elfáradni. V. ö. EL, (2) ős FÁRAD.
ELFÁRADÁS, (el-fáradas) ősz. fn. A testi erőnek lankadó állapota, midőn a mozgást, munkát, terhet stb. nem bírja.
ELFARAG, (el-farag) ősz. áth. Faragva elmetsz,
eldarabol. Elfaragni a patkólandó ló körmét. A karé
végét elfaragni, hogy hegyet legyen. A fényűt igen elfaragták M ácsok.
ELFARAGCSÁL, (el-faragcsál) ősz. áth. és
gyak. kicsinyező. Faragcsálra kis darabokra elmetói.
ELFÁRASZT, (el-fáraszt) ősz. áth. Az izmokat,
idegeket mértékfölötti mozgalom által ellankasstja,
elgyöngíti. Elfárastíani sebet hajtattal vagy lovagláttal a lovakat. V. ö. EL, (2) és FÁRASZT.
ELFÁRASZTÁS, (el-fárasztás) ősz. fa. Az izmoknak, idegeknek túlságos megfeszítés általi ellankasztasa, elgyöngítése. V. ő. ELFÁRASZT.
ELFÁRÍT, (el-fárít) ősz. áth. Szokottabban 1.
ELFÁRASZT.
ELFÁRÍTÁ8, (el-f&rítás) ősz. fn. Szokottabban
L ELFÁRASZTÁS.
ELFAROL, (el-farol) őse. önh. Farolva félre
nyomul, félre fordul, félre caúsz. Elfarol tulajdonkép
a barom, midőn farral másfelé fordul. Átv. ért elfarol a kocsi, stekér, stán, midőn hátulja más irányban mozdul, mint az eleje. V. ö. FÁRÓL.
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ELFÁSÍT, ELFÁSFT, (el-fásít) ősz. Ath. Merevedtté, merevvé tesz, ragékonyságától megfoszt, érzéketlenné, tompává változtat ElfásUja távét a tok éi
mély bánat. V. ő. ELFÁSÚL.
ELFÁSÚL, ELFÁSUL, (el-fásúl) ősz. önh.
Megmerevedik, oly érzéketlenné less, mint a fa. Leginkább átv. ért jelenti a léleknek azon állapotát,
midőn rngékonysága elvész, s a külső benyomások
nem hatnak reá, mi rendszerént a nagy és sok szenvedés következménye szokott lenni.
ELFÁSULT, (el-fásult) ősz. mn. megmerevedett,
rngékonyságából kivetkezett, érzéketlen, tompa. Elfásult stiv. V. ő. ELFÁSÚL.
ELFÁZIK, ELFÁZÓDIK, (el-fazik v. fázódik)
ősz. k. A hideg által- és keresztüljárja, igen megfázik. V. ö. FÁZIK.
ELFÉCSÉG, (el-fécség) ősz. önh. Fecsegve elbeszélget. A dajka elfecseg a kisdedekkel. Áthatólag :
fecsegve kibeszél, elmond valamit Elfecsegi a ház
titkait. Elfectegi otthonn, mit másutt látott, hallott. V.
ö. FECSEG.
ELFECSÉREL, (el-fecsérél) őse. áth. Aprólékosan, csippelcsnppal, egymás után elveszteget, elpazarol. Nyalánkságokra, csecsebecsekre elfecsérli péntét.
V. ö. FECSÉREL.
ELFECSÉRLÉS, (el-fecsérlés) ősz. fn. Aprólékos elpazarlas, elvesstegetés.
ELFED, (el-féd) ősz. áth. Eltakar, valaminek a
felszínét szem elől elrejti. Elfedni tenyerével a* árasát. Szőlős gazdáknál : a tőkét a hideg elől földdel
betakarja. V. ö. FED.
ELFEDÉS, (el-fédés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit vagy holmit elfedünk, eltakarunk, szemek elől
burok, lepel alá rejtünk.
ELFEDÉZ, (el-fédéz) ősz. áth. Valamit minden
oldalról, vagy több tárgyat elfed, eltakar, lepel alá
rejt V. ö. FED.
ELFEJ, (el-fej) ősz. áth. Az emlőkből a tejet
kinyomkodja, kihfivelykeli. A fejest elvégzi.
ELFEJT, (el-fejt) öss. áth. Ami tűvel öszve
volt varrva vagy őszvefüzve, azt szétbontja. Elfejteni
a hibásan varrt üngSt. Elfejteni ős ócska hálót. V. ö.
FEJT.
ELFEJTÉS, (el-fejtés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit elfejtünk. V. ö. ELFEJT.
ELFEKÉLYÉSÉDIK, (el-fekélyésédik) ősz. k.
A fekély lassan-lassan ellepi, elterjed rajta. Elfekélyetedik égett tette. V. ö. FEKÉLY.
ELFEKÉLYÉSÍT, (el-fekélyésít) ősz. 4th. Fekélyessé tesz, a fekélyt elterjeszti valamely testen.
V. ö. FEKÉLY.
ELFEKETÍT, ELFEKETTT, (el-feketít) öss.
áth. 1) Eszközli, azt teszi, hogy feketévé legyen. 2)
Átv. ért Erkölcsi oldalát igen roaz színben tünteti elé.
ELFEKETEDIK, (el-feketódik) öss. k.
lassan fekete színűvé' leszen.
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ELFEKETÜL, (el-feketül) ősz. önh. 1. ELFEKETEDIK.
ELFEKSZIK, (el-fekszik) ősz. k. 1) Tartósan,
folytonosan fekszik. Elfekstik néha délig i» az ágyban.
2) Fekünni megy. Már mind elfelcUttek a munkátok.
3) HishoTá fekszik. A* ágyról elfekudl a pamlagra.
EL-FEL, (el-fel) ősz. igekötő, melyben az el a
fel nyomosbítására szolgál.
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lemben : a beszédet elferdíteni ám. a beszédnek ferde,
nem szándékolt értelmet adni.
ELFERDÜL, ELFERDÜL, (el-ferdül) ősz. önh.
Egészen ferdévé lesz. Elferdül a csitma tarka. Elferdül a rostul rakott kazal.
ELFÉRGESÉDIK, (el-férgesédik) ősz. k. Elszaporodnak benne a férgek. Az elérett túró elférgetedik.
ELFÉRJEZ, (el-férjez) ősz. áth. A leányt férj„Az Szent Iván tüzet el-felrakták vala,
hez
adja.
Népnyelven nincs szokásban, csak némely
Mesterséggel azt mind csenáltatták vala."
irók használják.
Istvánfi Pál a XVI. században.
ELFESEL, (el-fesel) ősz. önh. Szokottabban 1.
ELFELED, (el-feled) ősz. ith. 1) Emlékezeté- ELFESLIK.
ből elszalaszt Elfeledte, amit mondtam neki. 2) KitaELFESLÉS, (el-feslés) ősz. fn. A varrásnak,
nul , ügyességét elveszti. Elfeledi ás írást, olvasást, kötésnek szétfoszlása, elszakadása.
hegtdtiétt. V. 8. FELED.
ELFESLIK, (el-feslik) ősz. k. A varrás elfoszELFELEDES, (el-feledés) ősz. fit. 1) Valaminek lik, elszakad. Etfetlik a ruha, azaz a varrása foszlik
az emlékező tehetségből elszalasztása. 2) Bizonyos el, nem a kelméje, szövete. V. ö. FESLIK. Mondatíb
ügyességből kitanulás.
a fák héjairól is, midőn lehámlanak. Feslik a hárt.
ELFELEDKEZIK, (el-feledkézik) ősz. k. Va- (Km).
ELFEST, (el-fest) ősz. áth. Festés által elhaszlamit emlékezetéből elszalaszt, kiejt, nem emlékezik.
nál,
elfogyaszt.
Minden festékét elfestette már. V. ö.
Mindenről elfeledhetik. Magáról elfeledkezik, azaz
rangját, hivatalit, állását, körülményeit, viszonyát, FEST.
ELFÉSÜL, (el-fésül) ősz. áth. Fésűvel elsimít,
emberi méltóságát tekintetbe nem veszi.
ELFELEDHETETLEN, (el-feledhetetleu) ősz. elhárít. Elfésülni a hajat egyik oldalról a marikra. V.
mn. Ami soha ki nem mehet emlékezetünkből. Elfe- 6. EL és FÉSÜL.
ELFIASODIK, (el-fiasodik) ősz. k. Mondjuk az
Udhetetlen a nap, melyen e sebet kaptam. Elfeledheemlős
állatokról általán, midőn elszaporodnak, fiákat,
Mlen kedvet. Hint határozó : elfeledhetetlenül.
kölykcket stb. ncmzenek, szülnek.
ELFELEDHETLEN , lásd : ELFELEDHEELFICZAMÍT; ELFICZAMODIK, 1. KIFITETLEN.
CZAMÍT;
KIFICZAMODIK.
ELFELED8ÉG, (el-feledség) ősz. fn. l) Az emELFICCZENT, (el-ficczent) ősz. áth. Elhibáz
lékező tehetség hibája, midőn a történtekre vissza
nem emlékezik. 2) A történt dolognak azon állapotja, nyelvével. Székely szó.
ELFILLENT, (el-fillent) ősz. áth. Ezen alakban,
melynélfogva emléke ki van veszve. La»tan-la»»an
azaz igekötővel, visszaható névmást kivan maga mellé.
minden elfeUdtégbe megy.
ELFÉLEGÉL, (el-félegél) ősz. áth. Székely Elfillentem magamat, elfillented magadat stb. azaz :
«ó. Félig-meddig mond el, csak felibe teszi. Csak el- hazugságot mondok, mondasz stb. A hazud igének
kíméletesebb kifejezése. V. ö. FILLENT.
fJ'gtli a bestédet. (Kriza).
ELFELEJT, ELFELEJTÉS, 1. ELFELED,
ELFINTERÍT, (el-finterít v. —fénterít v. —finELFELEDES.
torit) ősz. áth. Félretol, félrehúz. Székely szó.
ELFELESÉL, (el-felesél) ősz. önh. és áth. 1)
ELFINTORÍT, (el-fintorít) ősz. áth. Az orrát,
Hoeuuan, tartósan felesel. Ha megbotzontják, órákig arczát mintegy félretolja, mikor t. i. valami valakinek
tlfeleitl. 2) Feleselve eltagad, elvitat valamit.
nem tetszik. Némi gúnyos értelmű.
ELFEN, (el-fen) ősz. áth. Fenve elkoptat. ElELFIRKÁL, (el-firkál) ősz. áth. Firkáivá elront,
/>•»«• kauOmiOtoön a két élét vagy tarját. V. ö. EL elveszteget, elmocskít. Sok papirt haszontalanul elé» FEN.
firkál.
ELFENÜL, (ol-fenül) ősz. önh. Fenevad terméELFITÍT, (el-fitít) ősz. áth. L. ELFINTERÍT,
*zetö>ét vagy ráknemtt kórrá változik el. V. ö. ELFINTORÍT.
FEJíE.
ELFOG, (el-fog) ősz áth. 1) A szabad állapotELFENYÉGET, (el-fenyéget) ősz. áth. Fenye- ban levő állatokat, lesből, vagy űzve, kergetve hatalgetve elűz, elijeszt, elkerget, eltávolít Elfenyegetni a mába ejti. Elfogja az agár a nyulat, a macska a*
tilttbaujáró vadasokat. V. ö. FENYEGET.
egeret, a pók a legyet. 2) Valakit rabságba ejt ElELFÉR, (el-fér) ősz. önh. Bizonyos térben ele- fogni a tolvajt. Elfogni háborúban ás ellenséget. 3)
ge»d5 helye van. Éten kamrában éter miro jószág el- Valamit elvon, elhúz, megtagad. Elfogni a munkások,
fér. Sok jó ember elfér egy kit helyen. (Km).
cselédek bérét. Elfogni a cselédtől a szükséges eledelt.
ELFERDÍT, ELFERDÍT, (el-ferdít) ősz. áth. 4) Letartóztat Elfogni a leveleket, az ellenséghez tzálÉgiszen ferdévé teszen; másfelé csavar. Átvitt érte- lilott fegyvereket. 5) Menetében, mozgásában valamit
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akadályoz. Elfogni a ítélet, elfogni a vitet. 6) Betölt.
Nagy helyet fog el éten bútor a szobában. 7) Elmetsz.
A jó tét elfogja áfát. A jó beretva elfogja a szakált.
8) Ellep, erőt vesz. Elfogta a félelem, át ijedség, a
bánat. „ Szilvit a bánat éfogta" (székelyesen ám. elfogta). V. 8. FOG.
ELFOGAD, (el-fogad) ősz. &th. 1) Valamiben
megegyezik, valamire rááll. Elfogadni át ajánlati.
2) Elvállal. Elfogadni valamely terhet, munkát. 3) A
jövevényt, vendéget üdvözli, hazához veszi. Elfogadni
át utasokat. 4) Váltójogban : Elfogad valaki valamely idegen váltót, midőn annak kifizetését arra irt
bizonyos szóval vagy szavakkal (rendszerént ezzel :
elfogadom) és saját nevének aláírásával, még pedig
vagy előző nevének megemlítése nélkül, egyszerűen
(egyszerű elfogadás), vagy valamely előző nevére
(névbecsfilési elfogadás) ígéri.
ELFOGADÁS, (él-fogadás) ősz. fő. 1) Valamiben megegyezés. 2) Elvállalás. 3) A vendégnek, idegennek üdvözlése, és beszállásolása. 4) Azon tény,
midőn a váltó elfogadtatík. V. ö. ELFOGAD.
ELFOGADÁSI, (el-fogadási) ősz. mn. Elfogadást illető, arra vonatkozó. Elfogadón aláírás, a
váltójogban azon tény, midőn a váltót, azaz a váltósommá kifizetésére megbízást, az intézvényezett saját
nevének aláírásával elvállalja.
ELFOGADHATÓ, (el-fogadható) ősz. mn. 1)
Amire reá lehet állani, miben meg lehet egyezni, mit
elvállalhatni. Elfogadható ajánlatok, föltételek, terhek.
2) Szállásra bevehető. Elfogadható utat, idegen.
ELFOGADMÁNY, (el-fogadmány) ősz. fa. Váltójogban ám. elfogadási kötelezettség, vagy elfogadott váltó.
ELFOGADÓ, (el-fogadó) ősz. fh. 1) Általán, a
ki valamit, valakit elfogad. V. ö. ELFOGAD. 2)
Jogtanban: ki az ajánlott váltói megbízatást elvállalja
azon kötelezéssel, hogy a benne foglalt sommát lefizeti. 3) így nevezik néhutt a korcsolyát, melyen a
terhet leeregetik, vagy felcsusztatiák.
ELFOGÁS, (el-fogás) ősz. fa. 1) Erőszak, melylyel a szabad állapotban levő állat, más állatnak vagy
embernek hatalmába ejtetik. 2) Babbá tevés, letartóztatás. Szökevények, tolvajok elfogása. 3) Elvonása,
elhúzása bizonyos járandóságnak. Cselédbér elfogása.
V. ö. ELFOG.
ELFOGAT, (el-fogat) ősz. áth. és miveltető. A
szabad állapotban levőt hatalmába keríti, fogolylyá,
rabbá teszi. Agarakkal elfogatni a nyulakat. Hajdúkkal elfogatni a tsiványokat.
ELFOGDO8, (el-fogdos) ősz. áth. és gyak. Egymás után többeket elfog, rabbá tesz, hatalmába kerít
A macska elfogdosta a hát egereit. V. ö. FOGDOS.
ELFOGDOZ, (el-fogdoz) ősz. áth. lásd: ELFOGDOS.
ELFOGLAL, (el-foglal) ősz. áth. 1) Valamely
tért, helyet betölt Biharvármegye kétttát négyttVgü
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mérföldet foglal el. 2) Kivív, harczban, habomban
hatalmába kerít. Át ellenség elfoglalta a várt. 3)
Birtokába lép. Elfoglalni át apáról maradt telket,
hátat. 4) Hivatalát megkezdi. Elfoglalni át elnöki
stéket. 5) Elkoboz. Át Örököt ét végrendelet nélkül
meghalt nemesek birtokát ét uerteményét a királyi
ügyest foglalja el. 6) Sok időbe, erőbe kerül. Elfoglal a tok munka, a hivatal.
ELFOGLALÁS, (el-foglalás) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valamit vagy valakit elfoglalunk. Vár elfoglalása. Örökség elfoglalása. Hivatal, elnöki sték elfoglalása. V. ö. ELFOGLAL.
ELFOGLALT, (el-foglalt) ősz. mn. 1) Minden
idejét munkában, vagy bármily ügyekben töltő. 2)
Hatalomba, birtokba ejtett, kerített Elfoglalt városok, várak. Elfoglalt örökség.
ELFOGLALTATÁS, ELFOGLALTSÁG, (elfoglaltatás v. el-foglaltság) ősz. fa. Idejének és erejének teljes felhasználása.
ELFOGÓDÁS, (el-fogódás) ősz. fa. Szorongó
lelki állapot, midőn valaki el van fogódva. 1. ELFOGÓDIK.
ELFOGÓDIK, (el-fogódik) ősz. belsz. Félelem,
szégyen, vagy más kellemetlen behatás miatt némi
belső nyugtalanságot, szorongást érez. Elfogadni át
első nyilvános föllépéskor, pl. a tempódon, ttóttéken.
Elfogadni valamely nagy úr elStt.
ELFOGÓDOTT, (el-fogódott) ősz. mn. Aki el
van fogódva. Elfogadott dalsánéft, elfogadott szónok.
V. ö. ELFOGÓDIK.
ELFOGOTT, (el-fogott) ősz. mn. Rabságba ejtett, fogolylyá tett; hatalomba kerített; űzve, vadászva megkapott Elfogott hadvetér. Elfogott tolvaj.
Elfogott vadak.
ELFOGUL, (el-fogúl) ősz. őnh. Előszeretetből,
részrehajlásból, vagy akármily titkos vonzalomból,
valamely tárgy iránt kedvezőbb véleményt táplál,
mintsem az valóban érdemelné.
ELFOGULÁS, (el-fognlás) ős*, fa. Részrehajló
lelki állapot, illetőleg vonzalom, midőn valaki el van
fogúivá. L ELFOGUL.
ELFOGULATLAN, (el-fognlatlan) ősz. mn.
Részrehajlatian, előszeretet nélküli, semmi vonzalom
által félre nem vezetett, kedvezésre nem hajló, szóval,
ki el nincs fogúivá. V. ö. ELFOGUL. Elfogulatlan
bíró. Mint határozó : elfogulatlanul.
ELFOGULATLANSÁG, (el-fognlatlanság) ösx.
fn. Lelki állapot vagy tulajdonság, midőn valaki elfogulva nincsen. V. ö. ELFOGUL.
ELFOGULT, (el-fogult) ősz. mn. Aki el van
fogúivá. V. ö. ELFOGUL. Elfogult mflWrrf. Képes
kifejezésben : elfogult ítélet, vélemény; elfogult esiv,
hajlam, indulat stb.

ELFOGULTLAN; ELFOGULTLANSÁG, lásd:
ELFOGULATLAN; ELFOGULATLANSÁG.
ELFOGULTSÁG, (el-fognltság) ősz. fn. Lelki
állapot, illetőleg az ítélő tehetség hibája vagy hiánya,
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ELFOJTÁS, (el-fojtás) ősz. fa. 1) A lélekiésuek külső erőszak általi elfogása, akadályozása. 2)
Átv. ért a szeszes italoknak, különösen bornak, sörnek, mustnak a levegö'járástól elzárása. 3) Képes beszédben : az indulatok elnyomása. V. ö. ELFOJT.
ELFOJTÓDIK, (el-fojtódik) ősz. belsz. Bészént
külső erőszak, részént belső működés által elfűlad,
elszorul, s a kitöréstől maga magában megszűnik.
ELFOLTOZ, (el-foltoz) ősz. áth. Szövetet, kelmét foltokra elhasznál, felvarr. Elfoltozni a maradékgyolctot, posztót, selymet, bőrt.
„Teremt-e Isten több magyart,
Míg a világ, míg napja tart,
ELFOLY, (el-foly) ősz. önh. 1) Folyva tovább
Ha mink is elfogyánk."
megy, odább halad. Elfoly a víz. Sok víz elfoly addig
Vörösmarty.
a Dunán. (Km). A bor kiütötte a etapot, ét elfolyt. V.
3) Elszárad, kiszárad. Éten ember egészen elfogy. ö. FOLY. 2) Átv. ért. Elmúlik, egymás után eltűnik.
Elfolynak a napok, évek. Elfolyt ifjutágom tzép faBantu forró nyárban elfogy a kutak vize.
sza.
ELFOGYÁS, (el-fogyás) ősz. fn. 1) FelhasználELFOLYÁS, (el-folyás) ősz. fn. 1) Valamely híg
Uíás, elkelés; eltűnés, elmúlás. 2) Kiszáradás, elsortestnek lejtős utón elgördülése. A víznek, bornak elfov»<U«. V. ö. FOGYÁS és ELFOGY.
lyása. 2) Átv. ért. az időnek elmúlása, eltelése, egyELFOGYASZGAT, (el-fogyaszgat) ősz. gyak. más utáni következése. Néhány 'évek elfolyáta alatt
áth. Lusan-lassan, apródonként elfogyaszt, elhasz- tok történik a földon. V. ö. FOLYÁS.
nálgat, elköltöget, míg végre semmi sem marad.
ELFOLYAT, (el-folyat) ősz. áth. 1) VigyázatELFOGYASZT, (el-fogyaszt) ősz. áth. Elhasz- lanul, gondatlanság miatt híg cseppekböl álló testet
nál, elkölt, eszközli, hogy elfogyjon. Elfogyatztani az elfolyni hagy. Elfolyatni hordóból a bort. 2) Lecsapol,
tlufgtt. Elfogyatztani mindenét, a mié volt. lásd : FO- készakarva elereszt. Csatornák által elfolyatni a rétGYASZT.
ről az álló vizet. V. ö. EL, (2) és FOLYAT.
ELFOGYASZTÁS, (el-fogyasztás) ősz. fn. LegELFOLYDOGÁL, (el-folydogál) ősz. önh. és
inkább élelmi szerek elhasználása, elköltése.
gyak. Folydogálva, azaz szép lassan és csendesen
ELFOGYASZTGAT, 1. ELFOGYASZGAT. folyva elmegy, elgördül. A kit ctermely elfolydogál a
ELFOGYATKOZÁS, (el-fogyatkozas) ősz. fn. kövecses mederben.
Valaminek lassan-lassan elfogyása, azaz részeinek
ELFONNYAD, (el-fonnyad) ősz. önh. Tulajdonegymás utáni elveszése, elmúlása. V. ö. EL, (2) és kép a növényekről mondjuk , midőn életnedveik megFOGYATKOZÁS.
romolván, vagy elfogyván, lekonyulnak, öszveránczoELFOGYATKOZIK, (el-fogyatkozik) ősz. k. sodnak, hervadni, száradni indulnak. Elfonnyadnak
Oly állapotban van, melynél fogva lassan-lassan el- a letzakasztoít falevelek, virágok. Elfonnyad a tzáratfogy, részenként elvesz, elmúlik, eltűnik. V. ö. EL, (2) tág miatt, vagy a féregtől rágott gyönge vélemény. Átv.
éi FOGYATKOZIK.
ért. elfonnyad az állati test, midőn nyavalyák rongálELFOGYDOGÁL, (el-fogydogál) ősz. k. és ják, s a szükséges tápláló nedvektől megfosztják. V.
gyak. Szép lassan és apró részekben elfogy, elhasz- ö. FONNYAD.
ailtttik, eltűnik, elvesz. V. ö. ELFOGY. Pénze garaELFONNYADÁS, (el-fonnyadás) ősz. fn. A nö•ínktiit, forintonként elfogydogál.
vényi vagy állati testnek, a nedvek megromlása vagy
ELFOGYHATATLAN, (el-fogyhatatlan) ősz. hiánya miatt elhervadása, elszáradása. V. ö. ELma. Ami sóba el nem fogyhat, kimeríthetetlen. El- FONNYAD.
ELFONNYADT, (el-fonnyadt) ősz. mn. Ami el
f'ujyhataűan itteni kegyelem. Mint határozó : elfogyvan fonnyadva. Forró hőségben elfonnyadt virágok,
hautlanol.
ELFOGYHATLAN, 1. ELFOGYHATATLAN.falevelek.
ELFONNYASZT, (elfonnyaszt), ősz. áth. A nöELFOJT, (el-fojt) ősz. áth. 1) Tulajdonkép, a
légcsőnek öszveszorítása, a szájnak befogása, vagy vényi vagy állati testet a nedvek megrontása vagy
akarmely akadály által a lélekzetet elnyomja. 2) Átv. elvonása által elhervasztja, ellankasztja, kiszárítja.
ért. » szenes italokat oly szorosan bedugja, hogy a V. ö. ELFONNYAD. A forró nap elfonnyatztja a fák
Uvegö bozzájok ne férjen. Elfojtani a mustot, az űr- leveleit. A gyökéren rágódó férgek elfonnyatztják a
<v*t. 3) Képes beszédben, a belsőleg forrongó indu- növényt.
ELFORDÍT, ELFORDÍT, (cl-fordít) ősz. áth.
Utot kitörni nem engedi. Elfojtani a haragot, a
K-.'ytéget. Vagy : a már kitörött mozgalmakat, in 1) Valamit bizonyos tárgyról másfelé irányoz. Elfor•álatokat elnyomja. Elfojtani a lázadást. Első ctirá- dítja rólam szemeit. Elfordítja f tjét, arczát. 2) Rendes helyzetéből másba tese által. Elfordítani a ctizma
;<ÜM elfojtom a tterelmet.
9
IUOT Mória. n. KOT.
mid5n valaki el van fogalva. V. ö. ELFOGUL. Elfő- \
gidítágból kedvező véleménynyel lenni. Elfogulttág nélM Ítélni valamiről.
ELFOGZIK, (el-fogzik) ÖBZ. k. Fogait elhányja.
Elfogásnak a gyermekele, midőn eltö fogaik kihullanak.
ELFOGY, (el-fogy) ősz. önh. 1) Felhasználtatik,
elkel, nincs több belőle. Elfogyott a borunk, kenyerünk,
uu, megittuk, megettük. 2) Lassanként semmi sem
mind, eltűnik, elmúlik. Elfogyott a holdvilág. Elfogytak a régi jó napok.
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tarkát. Elfordítani a fejre telt kalapot. 3) Elteker,
elcsavar. Elfordítani a etavart, a csigát, a deréktzeget, a koeri máját. 4) A könyvet miratt nyitja föl.
5) Átv. ért Elmagyaráz, mis értelemre húz, máafelé
irányozza a szót, beszédet, roszul, fonákul fog fel valamit Elfordítja a mondottakat. V. ö. FORDÍT.
ELFORDÍTAS, ELFORDÍTAS, (él-fordítás) ősz.
fn. 1) Valaminek bizonyos tárgyról másfelé irányzása. 2) Valaminek rendes helyzetéből elmozdítása.
3) Eltekerés, elcsavarás. 4) A könyvnek más helyen
kinyitása. 5) Átv. ért A beszéd irányának elmagyarázása, félreértése, fonák felfogása. V. ö. ELFORDÍT.
ELFORDUL, ELFORDUL, (el-fordúl) ősz. önh.
Állásában, helyzetében, mozgásában más irányt vesz.
Elfordulni arctctal át utált lénytb'l. Elfordulni a naptél. V. ö. FORDUL.
ELFORDULÁS, (el-fordulás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg mozdulás, melynél fogva valaki vagy valami
fordalva más irányt vészen.
ELFORDULT, (el-fordult) ősz. mn. Aki vagy
ami el van fordulva. V. ö. ELFORDUL. Elfordult
arotctal hallgatni a szemrehányásokat.
ELFORGÁCSOL, (el-forgácsol) ősz. áth. Fanémit testet forgácsokra elgyalúl, eldarabol, elfaragcsál.
Átv. ért idejét, erejét elforgácsolni, ám. aprólékos,
haszontalan, szakgatott, nem folytonos munkára elvesztegetni.
ELFORQÁCSOLÓDIK, (el-forgácsolódik) ősz.
bclaz. Gyalulás, faragás, vágás alatt forgácsokra szakadoz, töredezik. A* attlalotmühelyben tok fa elforgáciolódik.
ELFORGÁS, (el-forgás) ősz. fn. 1) Kerek, gömbölyű, hengerded testnek saját tengelye körül tovább
haladása. 2) Hosszabb időszaknak elmúlása. Egy
évnek, egy státadnak elforgató alatt.
ELFORGAT, (el-forgat) ősz. áth. 1) Kerek,
gömbölyű, hengerded testet, saját tengelye körül elhajt. Elforgatni a hordót, a kereket. Elforgatni a peetenyeforgaíót, a nyártat. 2) Rendes helyzetéből valamit kimozgat. Elforgatja stemeit. 3) Levelenként
felhány, fölvet Elforgatni a könyvet.
ELFORGATÁS, (el-forgatás) ösz.fn. 1) Kerek,
hengerded, vagy más testnek saját tengelye körül elhajtása. 2) Valaminek rendes helyzetéből kimozgatása. 8) A könyv leveleinek másutt és másutt felnyitása.
ELFOROG, (el-forog) ősz. önh. 1) Folytonosan
forogva mozog, halad, kering. A megkent kerék erikorgát nélkül ét könnyen elforog. 2) Átv. egymás után
elmúlik. Elforog a* idő.
ELFORR, (el-forr) ősz. önh. 1) Forrva elgőzölög, elpárolog, elfut. 2) forrni megszitn, a forralt bevég*. Elforrtak át új borok. V. ö. EL, (2) és FORR.
ELFORRÁS, (el-forrás) ősz. fn. 1) Forró meleg
következtében elpárolgás, elgőzölgés. 2) Az erjedő
forrásnak bevégzése. Aíutt elforráta.
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ELFOSZLÁS, (el-foszlás) ősz. fn. Rostos, szövetes testnek, kelmének stb. szálakra szétválása.
ELFOSZLIK, (el-foszlik) ősz. k. 1) Általán a
testnek részei, illetőleg rétegei egymástól elválnak.
Elfőttük a jól megkelt ét tűit kenyér vagy kóláét bélé.
2) Különösen, a bőr, héj, külső burok elválik belsejétől. Elfoszlik afakéreg. 3) A szövet szálai, rostjai
szétbontanak. Elfotzlik az óctka vászon, gyolcs. V. ö.
EL, (2) és FOSZLIK.
ELFŐ, (el-fő) ősz. önh. Igen megfő. Elfő a húi,
midőn minden nedve kiforr, t csak rottjai maradnak.
Elfő a tészta, midőn igen meglágyúl. V. ö. EL és FŐ.
ELFÖCSCSEM, (el-főcscsen) ősz. önh. Mondjuk
nedvről, midőn erős nyomás, rázás stb. által nagyobb
cseppekben vagy tömegben az illető edényből, mederből stb. elszökken. Elföctetent a megtanított kortóból
a víz. ElftSctctent a nyála.
ELFÖCSCSENT, (el-föcscsent) ősz. áth. Valamely nedvet erősebb nyomás, ütés által helyéből úgy
kicsap, hogy fócscsenjen. V. ö. FÖCSCSEN. Elfócsctenteni a megtanított sajtárból a tejet.
ELFÖCSKEND, (el-föcekend) ősz. áth. A nedvet cseppckbeu vagy sugarakban elszórja, szétlövelli.
ELFÖCSKENDÉZ, (el-föcskendéz) ősz. áth. A
nedvet többször, egymás után folytatólag, apróbb
vagy nagyobb cseppekben, sugarakban elszólja, sztStlövelli. Elföcskendezni a tűzoltó kádakból át állott vizet. V. ö. FÖCSKENDÉZ.
ELFÖCSKENDIK, (el-föcskendik) ősz. k. A
nedv cseppekre vagy sugarakra oszolva, sebesen elömlik. Elföcskendik a tütoltó csőből kinyomott vít.
ELFÖCSKENT, (el-föcskent) ősz. áth. lásd :
ELFÖCSKEND.
ELFÖD, (el-föd) ősz. áth. 1) Valamely test felszínét, feltűnő oldalát eltakarja, látás elől elrejti. Elfödi ás ablakot fllggönynyel. Elfödi tenyerével arezát.
A felhők elfödik a napot, holdat, csillagokat. 2) Ellep.
Elfödi a gát a földeket. A hegy oldalát elfödik a «*5lök, tetejét az erdők.
ELFÖDÉS, (el-födés) ősz. fn. 1) A test felszínének eltakarása a végett, hogy látszató ne legyen.
Át arának nagy szégyen miatti elfödése. 2) Ellepés.
V. ö. ELFÖD.
ELFÖDÖZ, (el-fódöz) ősz. áth. Valamit égés.
terjedelmében elfőd, eltakar.
ELFÖDÖZÉS, (el-fódözés) ösz.fn. Cselekvés,
midőn valamit elfödözünk. V. ö. ELFÖDÖZ.
EL-FÖL, 1. EL-FEL.
ELFÖL, (el-fól) 1. ELFŐ.
ELFÖLES, (el-főlés) ősz. fn. Némely vidékeken
használják elfövét helyett. 1. ELFÖVÉS.
ELFŐVÉS, (el-fóvés) ősz. fn. Állapot, midőn
valamely testet, különösen ételneműt a forró víz
párja, gőze kellő mértéken túl általjár, és megpnhít.
ELFÖZ, (el-főz) ősz. áth. Ételneműt, pl. húst,
tésztául, vagy máb testet forró vízben kellő mértéken
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főlöl megpárol, megpuhít. Elfózni a metéltet , a gom- szelni a tüzeld fát. Elfürészelni a gerendákat. DeszWoot V. ő. EL, (2) és FŐZ.
kákra elfUrészelni a fényűt. A sebészeknél: sajátságos
ELFÖZÉS, (el-fözés) ősz. fn. Az ételnemünek eszközzel valamely tagot, péld. kart, czombot elvág.
figy más testnek kellő mértéken túl elpárolisa , el- V. ö. FŰRÉSZ, FŰRÉSZEL.
fomUu, megpuhítása.
ÉLFÜRÉSZÉLÉS, (el-fürészélés) ősz. fa. SziELFRICSKÁZ, (el-frícskiz) ősz. áth. Egy vagy lárd testnek fűrész által elmetszése, elvágása. V. ö.
több fricskát adva elűz, elkerget valakit. V. ö. FÜRÉSZ. Fának, gerendának, deszkának, lábszárnak
elfilrészelése.
FRICSKA.
ELFÜSTÖL, (el-fÜBlöl) ősz. á<jh. 1) Füsttel v.
ELFÚ, (el-fd) ősz. áth. 1) Könnyű, lenge testet
rcája fura tovább hajt, elröpít, elszállít. El/ujja a tol- íüstölve elűz, eltávolít. A szúnyogokat dohányozva ellat, pijhötyt. A szél elfújja a port , gizgazt. Majd el- füstSlni. 2) Átv. ért. a kelletlen vendéget, vagy tolafijja a ttél, oly erőtlen. (Km). Fújd el jó szél fújd el, kodó embert valamely szembetűnő módon elmenésre
kostát utam porát , hogy meg ne találják fakó lovam kényszeríti.
ELFÜSTÖLÉS, (él-füstölés) ősz. fn. Füstölve
nyomát. (Népd). 2) Gyönge lánggal égő testet fiivá
elolt Elfúni a gyertyát , az égS neszt , gyufát. V. ö. eltávolítás. Elmenésre késztetés.
ELFÜSTÖLGÉS, (él-füstölgés) ősz. fa. FüstöEL, (2) é« FŰ.
lögve
v. füstölgés által elenyészés, elmúlás, eltűnés.
ELFÚJ, 1. ELFÚ.
ELFUKARKODIK, (el-fukarkodik) ősz. k. 1) A nyers fának, gyimgyomnak elfüstölgése. A dohány
Fnkír módon éléi, elvan. 2) Áthatólag : fukarul él- IfüstSlgése.
ELFÜSTÖLÖDIK, (el-füstölödik) ősz. belsz. 1)
est! , eltulajdonít , megszerez mástól valamit. ElfuMondják nyers, nyirkos testekről, midőn meggyúlva
hrkodja ételedéitől a* ülő fizetett.
ELFÚL, (el-fúl) ősz. önh. Lélekzete közbejött vagy meggyújtva lángot nem vetnek, hanem csak
akadály miatt eláll ; fúladozva lélekzik. Elfúlni az füstölögve hamvadnak el. 2) A füsttől beszennyezőérit hurutban. Oly mohón estik, hogy szintén elfúl bele. dik, füstszagot kap. A konyha falai elfüstSlSdnek.
Máskép : elfüstosödik.
ELFÚLAD, (el-fúlad) ősz. önh. 1. ELFÚL.
ELFÜSTÖLÖG, (el-füstölög) ősz. önh. 1) FüsELFÚLADÁS , (el-fáladás) ősz. fn. A lélekzés
tölögve
(nem égve, nem lángolva) elhamvad, elenyémfgszomlAsa. Elfuladásig hurutot, mohóskodik.
ELFÚLASZT, (el-fúlaszt) ö.sz. áth. Az élő álla- szik. A nyers növények inkább elfíístSlSgnek mint eltot, légcsövének megakadályozása által lélekzéstől égnek. 2) Átv. ért. feledésbe megy. Elfüstölgött fejéből az a kevés is, amit oskolában tanait.
megfosztja, vagy megöli. V. ö. EL, (2) és FÚLASZT.
ELFÜSTÖSÖDIKj.(el-fiistösödik)ösz. k. Ellepi,
ELFUT, (el-fut) ősz. önh. 1) Futva elmegy, elmegfogja
a füst. A kemeneze szája elfüstOsSdik.
Uvozik. Elfutott a szomszédba. 2) Átv. ért. a forró
ELFÜSZERÉZ,
(el-füszeréz) ősz. áth. Valamit
n«dv az edényből elfoly. Elfutott a leves ; elfutott a
kellettnél bővebben fűszerez, s izét elrontja. Elfüsze*'<'•'« (szalados). 3) Áthatólag : elfog , egész erejével
inghat Elfutotta a lúdméreg. Elfutotta a borzalom. rezni az ételeket. V. ö. EL, (2) és FŰSZEREZ.
ELFÜSZERÉZÉS, (el-fttszerézés) ősz. fn. CseV. ó. EL, (2) és FUT.
lekvés, midőn kellettnél jobban megfűszereznek , sok
ELFUTAMIK, (el-futamik) ősz. k. 1) Folytotwan fbtva eltávozik. A szilaj csikók messze elfutam- fűszerrel elrontnak valamely eledelt vagy italt.
ELFÜTYÖL, (el-fútyöl) ősz. áth. 1) Nótát, dal»ií a tikságon. 2) Átv. ért. sebesen elmúlik , elfoly.
lamot, éneket fütyülve elhangoztat Elfülyölni a legE'f'i'.amnak a* évek. Elfutamnák a hegyről szakadoző
újabb népdalt, a Rákóczy-indulót. 2) Fütty által elhí,
ELFUTAMODIK , (el-futamodik) ősz. k. Neki elidéz. ElfütySlni az agarat a nyúl csapásáról.
ELFÜVESÉDIK, (el-füvesódik) ősz. k. Szélténnszkodva futárnak indul, eliramlik.
ben, hosszában benövi a fű. A járatlan utak elfttveELFUTÁS, (el-fdtás) ősz. fn. Futva eltávozás, sednek.
*U'.et&, eltűnés, menekülés.
ELFÜVESÜL, (el-fúvesül) ősz. önh. 1. ELFÜELFUVÁS, (el-fuvás) ősz. fn. Könnyüded test- VESÉDIK.
ek favás általi elmozdítása, tovább indítása, eltávoELFÜZ, (el-fúz) ősz. áth. Valamit máshová, viiit^a. V. 5. EL, (2) és FUVÁS.
szásan fűz, péld. clfüzi a konyvkVtö a könyvet, midőn
ELFÜLEL, (el-fülel) ősz. áth. 1) A füleken az iveket a leveleket elkeveri. V. ö. EL, (2) és FŰZ.
mintegy iltaleresztve ügybe sem vesz valamit, el—ELG, 1. —ELÉG.
t^iatja. Elfüleli az. intést , a jó tanácsot. ElfUlelt
ELGAGYOG, (el-gagyog) ősz. önh. 1) Gagyogwa. elhallgatott, 2) Fülénél fogva elhúz , elvezet. A va elbeszél, elmond valamit. Elgagyognak a kis gyer< ríos ebet elfülelni a tejes fazéktól.
mekek. 2) Áthatólag : Elgagyogja a kisded az apa,
ELFÜLLENT, (el-fullent) ősz. áth. 1. ELFIL mama szókat. V. ö. GAGYOG.
ELGALÁDÚL, (el-galádúl) ősz. önh. Gálád terLLST.
ELFÜBÉSZÉL, (el-fürészél) ősz. áth. Fürész mészetűvé vagy magaviseletüvé lesz. Aljai társaságban
•i-l ehnetu, keresztül vagy hosszában hasít. ElfUré egészen elgaládúlt. V. ö. GÁLÁD.
9»
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ELGALLÓKÁZ, (el-gallókiz) ősz. önh. 1. EL- mának olyan darabokra metélése, melyeket gerezdeknek bivunk. V. ö. GEREZD.
HINTÁZ.
ELGONDOL, (el-gondol) ősz. áth. 1) Valamely
ELGALYASODIK, (el-galyasodik) ősz. k. Gáljai elszaporodnak, elsokasodnak. A lebotolt fűtek d- tárgyon végig jártatia eszét; fontolóra vesz valamit
Leginkább tárgyra mntatólag használtatik. Ha elgongalyasodnak. V. ö. EL, (2) és GALYASODIK.
ELGAMATOL, (el-gamatol) ősz. áth. Gamattal, dolom, mint bántak velem, lehetetlen nem bostonkodnom.
azac, mocsokkal, ganajjal, piszokkal elcsunyít, el- 2) Képzel, elképzel. Gondoljátok el, mi történt velem.
Att könnyű elgondolni, V. ö. EL, (2) és GONDOL.
rondít
ELGONDOLÁS, (el-gondolás) ősz. fa. Az énELGÁTOL, (el-gátol) ősz. áth. Gáttal elzár, élrekeszt Elgátolni a vitet. Elgátolni a kertet. V. ö. nek valamely tárgy fölötti jártatasa, valaminek fontolóra vevése, tartós, folytonos gondolás.
GÁT.
ELGONDOLKODIK, (el-gondolkodik) ősz. k.
ELGÁTOLÁS, (el-gátolás) ősz. fa. Cselekvés,
illetőleg töltés, árkoláe, sövényezés stb. mely által Valamely tárgy fölött hosszasan jártatja eszét, annak
bonczolgatásába sokáig elmerül. Egén nap elgondolvalamit elgátolnak; elrekesztés. Tavak elgátoldia.
ELGAZDÁLKODIK, (el-gazdálkodik) ősz. k. kodik rajta, még tincs a dologgal tisztában. Nagyon
1) A gazdái munkákat, ügyeket folytatólag űzi. Kis- elgondolkodott, bizonyosan valamiben töri a fejét.
ELGONOSZODIK, (el-gonojzodik) ősz. k. Hoded jómagán takarékosan elgatddlkodik. 2) Athatólag:
elgatddlkodta mindenét, azaz, mint ügyetlen, vagy pa- vatovább gonoszabb lesz, a gonosz indalát megrögzarló vagy szerencsétlen gazda, megbukott V. ő. EL, zik, természetté lesz benne.
ELGONOSZÚL, (el-gonoszúI) 1. ELGONOSZO(2) és GAZDÁLKODIK.
ELGAZOL, (el-gacol) ősz. áth. Gazzal elhint, DIK.
ELGÖBBEN, (el-göbben) ősz. önh. Mintegy göb
beszemetez. Elgatolni át utcsát, udvart, piactól.
ELGÁZOL, (el-gázol) ősz. áth. 1) Útjában levő hanggal elmerül. V. ö. GÖBBEN, GÖBBEDÉZ.
ELGÖDRÖSÖDIK, (el-gödrpsödik) ősz. k. A
testen, különösen élő állaton, emberen keresztül
menvén azt eltiporja, elzúzza. Mondják leginkább gödrök elszaporodnak, elsokasodnak rajta vagy benne.
nagyobb embertömegről, barmokról, szekerekről. J5Z- Sok distnólurás által elgVdrösödik a legelS. V. ö.
gátolta a futó ellenség. Elgazolta a ló, Ökör. Elgátolta GÖDÖR.
ELGÖRBED, (el-görbed) ősz. önh. Egyenes iráa steleér. A füvet, vetést legátolni mondjak. V. ö.
GÁZOL. 2) Átv. ért. aránylag sokkal nagyobb hata- nyát , állását elveszti, s meghajlott vonalban tűnik
elé. Elgörbed a kemény f álba vereti gyönge stég. V. ö.
lom által elnyom, semmivé tesz.
ELGÁZOLÁS, (él-gazolás) ősz. fa. Erőszakos GÖRBÉD.
ELGÖRBEDÉS, (el-görbedés) ősz. fa. Az egyecselekvés, midőn valakit vagy valamely állatot elgánes
iránya
vagy állása testnek görbére hajlása. Hátzolnak. V. ö. ELGÁZOL.
ELGAZOSÍT, (el-gazosít) ősz. áth. Gazzal be- gerinc* elgörbedése.
ELGÖRBESZT, (el-görbeszt) ősz. áth. Külső
nőveszt, a gazt eltenyészti. A sok es8 elgatostíja a
vagy
belső erőfeszítés által eszközli, okozza, hogy
földeket. V. ö. GAZ, GAZOS.
ELGAZOSODIK, (el-gazosodik) ősz. k. A gaz valami elgörbedjen.
ELGÖRBJT, (el-görbít) ősz. áth. Valamit úgy
baján elterjed, elszaporodik, eltenyészik rajta vagy
közötte. Elgatotodik át ugarul heverd föld. Sok esőben nyom, fit, hajtogat, hogy görbe leszen. Elgörbíteni a
stéget, gombostűt.
elgatoiodtak a vetések.
ELGÖRBÍTÉS, (el-görbítés) ősz. fa. Cselekvés,
ELGÉMBEREDIK, (el-gémberédik) ősz. k. Az
állati test, hideg vagy valamely belső ok miatt, elme- illetőleg hajlítás, mely által valamit görbévé teszünk.
revedik, érzéketlenné lesz. Mondjak különösen a végELGÖRBÜL, (el-görbttl) ősz. önh. Görbévé alatagokról. Elgémberedtek át ujjai.
kúi, görbére változik által. Elgörbül át öregség miatt.
ELGENYED, (el-genyed) ősz. önh. A geny nagy
ELGÖRBÜLES, (el-görbülés) ősz. fa. Görbe
mértékben elterjed rajta, geny által elemésztődik. El- akkuvá, irányúvá levés.
genyed a gyógytíatlan hagyott seb.
ELGÖRDÍT, (el-gördít) ősz. áth. 1) Kerekded
ELGENYEDÉS, (el-genyedés) ősz. fa. A seb- vagy gömbölyű vagy hengerded testet saját tengelye
kóros testnek azon állapota, midőn a geny elterjed, körül forgatva tovább mozdít ElgördUeni o* ággvelharapódzik rajta. V. ö. GENY.
golyókat. V. ö. GÖRDÍT. 2) Átv. ért nehézséget, elELGEREBLYÉL, (el-gereblyél) ősz. áth. Gc- lenvetést megold, elhárít Elgörditeni át akadályokat.
reblyével elhárít, eltisztít, eltakarít Elgereblyélni a
ELGÖRDÍTÉ3, (el-gördítés) ősz. fa. 1) CsestérürSl a töreket, pelyvát. Elgereblyélni a gatt.
lekvés, mely által valamit gördítve tovább mozdítunk,
ELGEREZDÉL, (el-gerezdél) ősz. áth. Gerez- máshová helyezünk. Hordók, golyók elgOrdfUtével
dekre elhasogat, elmetél. Elgeretdelni a dinnyét.
foglaUeodni. 2) Átv. nehézségek, akadályok elhárítása.
ELGEREZDÉLÉS, (el-gerezdélés) ősz. fa. NéELGÖRDÜL, (el-gördfil) ősz. önh. Szilárd álmely gyümölcsfajoknak, péld. dinnyének, töknek, al- lományú , gömbölyű vagy hengerded vagy kerek test

137

— ELGÜBULÁS

tájit tengelye körűi • mintegy' magiban forogva helyéből elmozdul. 2) Átv. ért. nehézség, ellenvetés,
ihdily önként megízünik. V. ő. EL, (2) és GÖRDÜL.
ELGÖRGET, (el-görget) ősz. áth. Görgetve
tovibb mozdít, eltávolít V. ö. GÖRGET. ElgSrgetm
a malomköveket.
ELGÖRHESEDIK, (el-görhesédik) ősz. k. Folytonos vagy gyakori görbédén következtében görhes
tfcdrava, illetőleg betegessé lesz. V. ö. GÖRHES.
ELGÖRÖG, (el-görög) ősz. önh. Görögve, azaz
njit tengelye körül forogva elhalad , tovibb megy.
V. ö. GÖRÖG, ige.
ELGÖRÖNGYÖSÖDIK, (el-göröngyösödik) ősz.
k. A göröngyök egészen ellepik, felszíne göröngyössé
leuen. A nedvet időben felvágott út szárazság idején
ELGÖZÖL, (el-gőzöl) ősz. önh. Gőzalakban elemük, ebttáll, elrepül.
ELGŐZÖLGES, (el-gőzölgés) ősz. fn. Folytonos
gőzölés következtében eloszlás, elenyészés , elszállás.
ELGÖZÖLÖG, (el-gőzölög) ősz. gyök. önh. Gőzölögve, azaz folytonosan gőzzé változva elrepül, eluill, eltttnik. A szüntelenül forralt víz elgSzSlSg.
ELGŐZÖLÖGTET , (el-gőzölögtet) ősz. áth.
Eszközli , véghezviszi , hogy bizonyos nedvek gőztlakban elrepüljenek , elszánjanak , gőzzé válva elenvészizeuek.
ELGÖZÖSÖDIK, (el-gőzősödik) ősz. k. Gőzzel
eltelik, a gőz ellepi, egészen gőzössé lesz.
ELGUBANCZOSODIK, (el-gnbanczosodik) ősz.
k. Szőre, haja, gyapja, fonala valaminek gubanczossá
lesz. V. ö. QVBAJXCZQS.Elgubanczosodik a fésületlen
*<y, a bogáncslepte gyapjú. Elgubanczosodik a megásott
fonttá szőre.
ELGURDÍT, (el-gnrdít) ősz. áth. Gurdítva tovibb taszít , eltávolít ElgurdÜani a kSszorlikSvet , a
UtUeska kerekét. V. ő. GURDÍT.
ELGURDÍTÁS, (el-gnrdítás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg forgatás , mely által valamit tovább , más
helyre gördítünk.
ELGÜRGAT, (el-gurgat) ősz. ith. Gurgatva,
uaz kereket , golyót , hengert , saját tengelye körül
forgatva odább taszigil. V. ö. GURGAT, GUROG.
ELGÜRÍT, (el-gurít) ősz. ith. Egyes taszítással,
lökéssel tovább gördít, hengerít valamit Láb elb'l djurUam a tökSt. Elgvrtíani a. tekegolyót.
ELGURÍTÁS, (el-gurítis) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg tanítás, lökés, mely Utal valamit gurítva eltávolítunk, elhajtunk.
ELGüROG, (el-gurog) ősz. önh. Gurogva tovább
forog, eltávolodik. V. ö. GUROG.
ELGURUL, (el-gnnil) ősz. önh. Mozdítás vagy
ttját nehézkedése következtében tovább gurul. Ely<*úl a megngott golyó. Elgurul a lejtőre fektetett
ELGURULÁS, («l-gnrulas) ősz. fn. Gömbölyű,
vagy kerek tettnek saját tengelye körül elforgass,
díivolodas*.
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ELGYALÁZ, (el-gyaliz) ősz. ith. 1) Nagyon gyalizva becstelenné tesz. 2) Átv. ért. igen elgyalázta a
hideg, ám. igen megviselte, elfagyasztotta. Ritka használatú.
ELGYALOGOL, (el-gyalogol) ősz. önh. Gyalogolva, azaz saját lábain elmegy, elutazik.
ELGYALÜL , (el-gyalúl) ősz áth. 1) Gyaluval
elsimít , forgácsokra elhasogat. Elgyalulni a destkacsomókat , elgyalulni a dongákat. 2) Vékony szálakra
elmetél , elaprít. Elgyalulni a tököt, répát, káposztát.
V. ö. GYALU.
ELGYARATOL, (el-gyaratol) ősz. áth. A gyapjút sajátnemü fésű- vagy gereben alakú fogas eszközzel (kordácscsal, gyaratolóval) kitisztítja , elgerebenezi. V. ö. GYÁRÁTÓL.
ELGYAKLÓDIK , (el-gyarlódik) ősz. belsz.
Lassan-lassan, fokozatosan gyarlóvá leszen.
ELGYÁSZOL, (el-gyászol) ősz. áth. Gyászban
tölt el valamit. Elgyászolni át időt , a ttokott esztendőt, ás ifjúságot. V. ö. GYÁSZ.
ELGYÁVÚL, (el-gyávúl) ősz. önh. Gyáva természetűvé változik által.
ELGYÉNGIT, ELGYÉNGÍTÉS stb. lásd : ELGYÖNGÍT, ELGYÖNGÍTÉS.
ELGYÉPÉSÉDIK , (el-gyépésédik) ősz. k. A
gyep egész terjedelmében ellepi. Elgyepesedik a szérűk melléke. V. ö. EL, (2) GYEP és GYÉPÉSÉDIK.
ELGYÉPÜL, ELGYÉPÜZ, (el-gyépül v. -gyépüz) ősz. áth. Gyepiivei elkerít, elzár valamely tért
Elgyepülni a szülök lábát. V. ö. GYÉPÜ.
ELGYERMEKÉSÉDIK, (el-gyermekéiédik) ősz.
k. 1) Gyermekei elszaporodnak. 2) Gyermekes magaviseletet ölt, úgy beszél, és cselekszik , mint gyermekek szoktak. Sok vén ember elgyermekesedik. V. ö.
GYERMEKES.
ELGYERMEKÉSÍT, (el-gyermekésít) ősz. áth.
1) Gyermekekkel eltölt Némely asszony igen elgyermekestíi a házal. 2) Gyermekes természetűvé, magaviseletüvé tesz. A vénség elszokta gyermekesíteni a* embert.
ELGYERMEKÜL, ősz. önh. 1. ELGYERMEKÉSÉDIK 2).
ELGYERMEKÉSÜL,!. ELGYERMEKÉSÉDIK.
ELGYILKOL, fel-gyilkol) ősz. áth. Gyilkolva
elöl, kiírt, elpusztít. Elgyilkolni egy egész családot.
V. ö. EL és GYILKOL.
ELGYOMOSODIK , (el-gyomosodik) ősz. k. A
gyom buján tenyészve ellepi, benövi. A miveletlenW
hagyott kert, stSIS elgyomosodik.
ELGYÖKEREDZIK, (el-gyökeredzik) ősz k. 1.
ELGYÖKERESÉDIK.
ELGYÖKERESÉDIK, (el-gyökeresédik) ősz. k.
Gyökerei elszaporodnak, elterjednek. Az akáezok igen
elgySkeresednek. V. ö. GYÖKÉR. Átv. ért. igen elterjed, nagyon beveszi magát, kiirthatlanná lesz. A
hosszas nyavalya elgySkeresedik.. Némely bűnök igen
elgySkeresednek.
ELGYÖKERÉZIK, (el-gyökerézik) ősz. k. 1.
ELGYÖKERESÉDIK.

ELGYÖNGfcr—ELHABOO
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ELGYÖNGÍT, (el-gyöngít) ÖBZ. áth. Erejétől
megfosztva gyöngévé tesz. Hosstat betegeikedét, ttiladgot erőlködés elgySngtíi az embert.
ELGYÖNGÍTÉS, (el-gyöngítés) ősz. fn. Gyöngévé, erőtlenné tevéé.
ELGYÖNGÜL, (el-gyöngűl) öez. önh. Erejét
mintegy magától elveszti, ellankad, eltompul. ElgyöngUltek a tok olvasatban stemei. Elgyöngül a silány
eledelen tartott barom. ElgyöngUlnek a tokáig megfetttíettinak.
ELGYÖNGÜLÉS, (el-gyöngülés) ÖBZ. fh. Állapot, midőn az erők mintegy magoktól elfogynak, az
inak, idegek ellankadnak. VégtS elgyengülésben meghalni.
ELGYÖTÖR, (el-gyötör) ősz. áth. és hangugrató. Hosszasan, tartósan gyötörve elkinoz, elcsigáz. A
kegyetlen gazda, aránytalan teherrel elgyötri barmait.
Átvitetik a belső állapotokra is. Elgyötörni valakit
stidahnakkal. Elgyötörni a stivet bánattal, fájdalommal. V. ö. EL, (2) és GYÖTÖR.
ELGYŐZ, (el-győz) ősz. áth. Kitart, elbír végezni valamit, elegendő ereje van bizonyos munka
végrehajtására, teher elviselésére. Elgyözi a járati,
virratttást , Illett. Elgyiíti a tok ivátt, dombérotált.
V. ö. GYŐZ.
ELGYUJT, (el-gyujt)ösz.áth. 1) Tűzre, lángra
gerjeszt. Elgyujtja a kályhába rakott fát. 2) Átv. ért
valamely indulatra, pl. haragra, szerelemre gerjeszt,
fölhevít Huh l beh elgyujtottl Risf. E. Csalódások.
V. ö. GYÚJT.
ELGYÚL, (el-gyúl) ősz. önh. Tűzre, lángra gerjed, tnlajd. és átv. értelemben.
ELGYÚLAD, (el-gyúlad) ősz. önb. lásd : ELGYÚL.
ELGYÚLASZT, (el-gyúlaszt) 1. ELGYUJT.
ELGYÜR,.(eI-gyttr) ősz. áth. Szövetet, ruhaneműt, rajta heverve, vagy rendetlenül ülve, vagy kezekben szorongatva, ránczossá tesz. Elgyürni kocsiban
a köpönyeget. Elgyürni fekvétben a kalapot, sipkát.
V. ö. GYŰR.
ELGYÜRÜZ, (el-gyürűz) ősz. áth. Gyűrűt váltva
jövendő hitestánnl jegyez el valakit
ELGYÜRÜZÉS, (el-gyürüzés) ősz. fn. Jegyváltás, gyürüváltás, midőn a mátkák jövendő házasság
jeléül egymással gyűrűt cserélnek. Köznyelven : kétfogát.
ELHABAR, (el-habar) ősz. áth. l) Valamely
híg vagy lágy testet, bizonyos eszköz, pl. főzőkalán,
lapoczka stb. által elkever. Elhabarni a rántást. 2)
Átv. ért a beszédet elszaporázza, mint az iskolás
gyermekek szokták. Máskép: elhadar. V. ö. HABAR.
ELHABARÁS, (el-habarás) ősz. fn. 1) Híg vagy
lágy testnek, pl. ételnek, levesnek elkeverése. 2) Átv.
ért a beszédnek elszaporázása. V. ö. HABARÁS.
ELHABOG, (el-habog)ösz.áth. Valamit hebegő
nyelvvel, akadozva, értetlenül elmond. Vékonyhangon:
elhebeg.

ELHABZIK, (el-habzik) ősz. k. Habokat vetni
megszűnik. Elmúlván attél, elhabzoít a tó. EOtabtik a
méz, midőn fotelkor elvét* a habja. V. ö. HAB,
HABZIK.
ELHABZSOL, (el-habzsol) ősz. áth. Habzsolva,
azaz oly mohón eszik meg valamit, hogy szája habzik
bele. V. ö. HABZSOL. Át ebek elhabztolják a daramoslékot.
ELHADAR, (el-hadar) ősz. áth. Valamit feUzinüleg, ide-oda kapkodva végez, különösen : a beszédet, mondókát, felében, nagyjában, s alig érthetően
elszaporázza. V. ö. HADAR.
ELHADARÁSZ, (el-hadarász) ősz. önh. Hada
rászva, azaz ide-oda kapkodva, vagdalva, tapogatódzva folyvást jár a keze vagy fegyvere. Karddal
órákig elhadaráttni. Stembekötösdiben toka elhadaráteni. Sötétben elhadaráttni. V. ö. HAD ARASZ.
ELHAGY, (el-hagy) ősz. áth. 1) Általán, elvál,
elszakad valakitől vagy valamitől. 2) Különösen, előre
halad, mig más utána marad. 'Sebes nyargalva, mindnyájunkat elhagyott. 3) Valahonnan eltakarodik, elpusztul. A* ellenség elhagyta a várt ét a váróit. 4)
Akivel viszonyban, barátságban állott, attól elvál.
Elhagyta barátait; elhagyta feleiégét, gyermekeit. Soha
el nem hagylak. 5) Segíteni, vigasztalni megszün. A*
Itten toka sem hagy el bennünket. Komor fölöttem a*
ég is. elhagyott a reménység is. (Népd.) 6) Nem folytat valamit Elhagyni át ivott, játékot. Elhagyni a
tanulált, irást, olvasást. Hagyd el kérlek ott a tok fecsegett. 7) Elfeled. Elhagyta a fogadóban ruháját,
óráját. Ha lehetne, a fejét is elhagyná, oly gondatlan,
8) Megenged. Ebben : el hagylak menni, ha akarod,
talajdonképen az ét igekötő a menni igéhez tartozik. 9)
Elvész tőle. Elhagyja St az erő, a bátortág, a béketíiréi.
10) Elveszt E» a posztó elhagyja a stínét. 11) Viszszaható névmással : enged, nem bízik erejében, nem
feszíti meg erejét. Elhagyja magát. Ne hagyd el magadat. V. ö. HAGY.
ELHAGYÁS, (él-hagyás) ősz. fn. Elválás; eltakarodás ; megszűnés. V. ö. ELHAGY. Feleiig elhagyató. Vár elhagyató. Játék elhagyása stb.
ELHAGYATOTT, (el-hagyatott) ősz. mn. Hágára maradt, kinek sem barátja, sem segéde; kitől
mind elidegenedtek, eltávoztak. Elhagyatott árva.
Elhagyatott állapotban élni.
ELHAGYATOTTSÁG, (él-hagyatottság) ön. fn.
Önkéntelen, magányos állapot, midőn valakitől mind
elfordulnak., elidegenülnek, eltávoznak. Elhagyatotttágban éM. V. ö. ELHAGYATOTT.
ELHAGYOGAT, (el-hagyogat) ősz. áth. és gyak.
Folytatólag, több ízben elhagy; nem egyszerre, hanem időnként és részenként hagy el; többen, egymás
után hagynak el valamit Botfát o kávéhátakban,
tnnhdtban elhagyogatja. Úti ettkSteit elhagyogatja.
Át elszegényedett gatdagot régi baráti elhagyogatják.
ELHAGYOTT, (el-hagyott) ősz. mn. Aki vagy
ami el van hagyva. V. ő. ELHAGY. Elhagyott gyermek. Elhagyott vár. Elhagyott ruha.

189

140

141

142

ELHAGYOTTSÁG—ELHAJTAT

ELHAL—ELHALATÁS

ELHAGYOTTSÁG, (el-hagyottság) 1. ELHAGYATOTTSÁG.
ELHAJIGÁL, (el-hajigál) ősz. áth. Egyenként,
egymás után elhajít, V. ö. HAJÍT. Az útról elhajigálni
a kövecseket. Elhajigálni a táf tojásokat, a rohadt gyűmülcsSt.
ELHAJÍT, (el-hajít) ősz. áth. Tulajdonkép, valamit ivirányu , ivded vonalban elvet, eldob , azaz
mintegy ivet csinálva, kanyarítva dob el. Elhajítani
parittyával a kövecset. V. ö. HAJÍT. Altalános ért.
talamit kézzel magától a levegőbe elvet.
ELHAJÍTÁS, (el-bajítás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit elhajítunk.
ELHAJLÁS, (el-hajlás) ősz. fn. 1) Tulajdonkép : ivalaku görbe vonalban induló iránya valaminek. A gyümölcsösei terheit ágnak elhajlása. A nyomott
«u rúdnak elhajlása. 2) Eltérés, eltávozás. A delejíintí elhajlása át éjtzaki sarktól. 3) Átv. ért. elidegeuedés, odahagyás, elpártolás. V. ö. ELHAJLIK.
ELHAJLIK, (el-hajlik) ősz. k. 1) Tulajdonkép,
it alakú görbe vonalban más irányt vesz az elébbinél.
E/ltajlik a kard. Elhajlik nagy melegben a finom spanyolvian. 2) Elébbi irányától, megtartván egyenes
vonalát, eltér. Elhajlik a mágnestű a földsarktól. 3)
Atr. ért elidegenül, elpártol, odahagy. Elhajlottak
lűl'ink a szövetséges seregek. Elhajlott tőle a szerencse.
V. ö. HAJLIK.
ELHAJÓKÁZ, (el-hajókáz) ősz. önh. Hajókázva
eltávozik, elmegy, elutazik.
ELHAJOL, (el-hajol) ősz. önh. Tulajdonkép,
maga erejéből, belső természeténél fogva más irányt
vesz, péld. Elhajol az ember, midőn valamitől irtózik;
elleuben: elhajlik a* ember feje, midőn felforduláskor
tyakát szegi. V. ö. HAJOL.
ELHAJÓZ, (el-hajóz) ősz. önh. Hajózva elmegy,
*ltávozik.
ELHAJT, (el-hajt) ősz. áth. 1) Tulajdonkép,
haj! haj l szóval elűz, elkerget, elterel. Elhajtani az
üírStet, a befogott lovakat. Jól elhajtott. Sebesen elhajMt, Elhajtani a kotös vagy peres földön legelő
'Mirhát. 2) Barmot a csordából, nyájból, ménesből
»tb. ellop. Elhajtottak a gulyából tű tinót a betyárok.
3/ Mondják emberről iá, midőn erőszakosan menni
kényszerítik, néha pedig, midőn kötelességére szorítják. Elhajtottak a katonák kalauznak. Elhajtották úrdolgára s*áníani. 4) Elhajlít, elgörbít. Elhajtani át
abroncsot. 5) Elvet, eldob. Elhajtani a követ. 6) Maritól elfix, elkerget, eltaszít Elhajtani a hütelen cseledd. 7) A méhben levő magzatot, vemhet erőszakos
ötön időnek előtte elűzi. V. ö. HAJT.
ELHAJTÁS, (el-hajtás) ősz. fa. 1) A baromnak
előzése, elkergetése, elterelése. 2) Baromlopás a szabad mezőről és csordából, nyájból. 3) Menésre erőtetés. 4) Elgörbítés. 5) Magától eltaszítás. 6) A méh
grömölcsének erőszakos és időelőtti elűzése.
ELHAJTAT, (el-hajtat) ősz. miveltető. 1) Azt
tetzi, parancsolja, hogy valamit vagy valakit elhajt-

sanak. Ökreit elhajtatja más mezőre vagy a szomszédba.
2) A kocsiba, szekérbe fogott lovakat elterelted. Ez
értelemben tárgyeset nélkül használtatik. Elhajtatott
Buda felé.
ELHAL, (el-hal) ősz. önh. 1) Természetes halállal kimúlik. StUlei, rokonai mind elhaltak. Rendesen
akkor használjuk, midőn többről van szó. 2) Némely
tájakon, péld. Mátyusföldön : elájul, elalél. 3) Elenyészik, megszűnik.
„Most csöndes a hajlék, elhalt a zsibongás ,
Elhagyott az öröm, örökös vendéged
A sóhaj B a bánat."
Pompéry.
ELHAL, (el-hál) ősz. önh. 1) Az éjét alva eltölti valahol. Majd elhálunk mi a kemény földön is.
2) Általán férfi és nő együtt feküdvén közösül; különösen , a házasok a nemi ösztönt kielégítik. Ez értelemben áthatólag s férfiról használják. NN. mielőtt
feleségét elhálta volna, meghalt.
ELHALAD, (el-halad) ősz. önh. 1) Előre menve
másokat maga után hagy. Elhalad a kocsi a jó utón.
2) Elmúlik, eltelik. Elhalad az idő. 3) Távolabb időre
terjed, elmarad. A Debreczeni Legendáskönyvben
eléjön meghalad, .felülmúlt* értelemben : „Azért méltán elhaladja a több szenteknek látásokat."
ELHALÁS, (el-halás) ősz. fn. 1) Halállal kimúlás. 2) Némely tájakon ain. elájulás, elalélás.
ELHALÁS, (el-hálás) ősz. fn. Férfinak és nőnek , s illetőleg a házasoknak öszvefekvése és nemi
közösülése.
ELHALÁSZ, (el-halász) ősz. áth. Tulajdonkép,
a halakat elfogja mások elől. A vizákat át alsó dunai
halászok jobbára elhalászszák. Átv. ért. és tréfásan :
valamit más elől, ki azt szinte kérésé, elkap, elcsíp.
ELHALASZT, (el-halaszt) ősz. áth. Valami teendőt később időkre hagy. Elhalasztani az utazást.
Elhalasztani a pernek megvizsgálását. V. ö. HALASZT.
ELHALASZTÁS, (el-halasztás) ősz. fn. Annak,
amit jelennen tenni kellene, vagy lehetne, későbbi
időre hagyása.
ELHALAT, (el-halat) ősz. áth. Általán, valamit
megsemmisít, érvénytelenné tesz. Különösen. 1) Egyházjogi ért. valamely jószágot, fekvő birtokot papi
vagy szerzetes kezekbe ad oly föltétellel, hogy
azt eladni ne szabadjon, mi holt kezekbe adásnak is
mondatik. 2) Bizonyos adósságot részletekben időszakonként fizet, törleszt, hogy végre egészen megszüntesse. A kormány az országos v. állam-adósságokat
ily úton szokta megsemmisíteni. (Amortisare).
ELHALATÁS, (el-halatás) ősz. fn. 1) Fekvő
birtoknak oly kezekbe adása, melyeknek azt elidegeníteni nem szabad; milyenek a papság által bírt jószágok. 2) Adósságnak, különösen az országos kötelezvényeknek időszakonkénti fizetése, törlesztése. V.
ö. ELHALAT.
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ELHALAVÁNYODIK, (el-halaványodik) ősz.
k. Arczát halálszin lepi el. Ijedtében egétten elhal*
ványodolt.
ELHALAVÁNYÚL, (el-halaványúl) L ELHALAVÁNYODIK.
ELHALLATSZIK, (el-hallatszik) ősz. k. 1. ELHALLJK.
ELHALLGAT, (el-hallgat) ősz. áth. 1) Valamit
titokban tart, ki nem mond. Elhallgatja, amit látott.
2) Szó nélkül eltűr valamit. Békével elhallgatok mindent, amit mondasz. 8) Szólam megszün. Miután kibettélte volt magát, elhallgatott. 4) Folytonosan figyel
valaki beszédére. Elhallgatnám St, ha még annyi ideig
bettélne i». V. 8. EL, (2) és HALLGAT.
ELHALLGATÁS, (el-hallgatás) ősz. fn. 1) Elnémulás , szólani megszűnés. 2) Titokban tartás, arról, mit elmondanunk lehetne, nem szólás.
ELHALLGATTAT, (el-hallgattat) ősz. áth. Parancs, ellenvetés, czifolás, tekintély, gtiny vagy akármi más mód által azt eszközli, hogy valaki s beszédet vagy valamely hangzószer a hangzást abbanhagyja, és többé nem szól.
ELHALLGATTATÁS, (el-hallgattatás) ősz. fn.
Állapot, midőn valaki vagy valami elhallgatni késztetik.
TT.T.HAT.TJK, (el-hallik) ősz. k. Valamely hang
messze elhat a fülekbe. Rendesen csak harmadik személyben használjuk. Másképen: elhaüatttik. E»S
eltitt, ét ciendet idVben metttebb dhattik a harangod,
mint egyébkor. Hortyogáta a harmadik ttomuédba i»
elhaUOc. V. ö. EL, (2) és HALLIK.
ELHALMOZ, (el-halmoz) ősz. áth. Tulajdonkép,
halmokkal tetéz; de ezen értelme nincs szokásban.
Átv. ért. bőséggel ellát, tetéz. Elhalmomi valakit dictéretekkel, jótéteményekkel, ajándékokkal.
ELHALOGAT, (el-halogat) ősz. áth. Valamely
teendőt időről időre elhagy, elmulaszt V. ö. HALOGAT.
ELHALOGATÁS, (el-balogatás) ősz. fn. A
teendőnek időről időre, folytonos, ismételt elmulasztása, későbbre hagyása.
ELHÁLÓZ, (el-hálóz) ősz. áth. Hálóval elkerít
körülvesz. Elhálétni a madarat kertet. Elhálóari a
halat eret, folyót.
ELHALT, (el-halt) ős*, mn. 1) Halál által kimúlt Szokottabban : elholt. 2) Elájult, elalélt
ELHALVÁNYODIK, (el-balványodik) L ELHALAVÁNYODIK.
ELHALVÁNYUL, (el-halványúl) ősz. önh.l. ELHALAVÁNYODIK.
ELHAMARKODÁS, (el-hamarkodás) ősz. fn.
Valaminek hirtelenkedés, meggondolatlanság, siettetés
által elrontása, sikeretlenné tevése.
ELHAMARKODIK, (el-hamarkodik) ősz. k.
Tárgyra mutató alakban, és cselekvőleg használtatik
Elhamarkodja a dolgot, ásás hirtelenkedve, meggondolatlanul cselekedve, elrontja, sikeretlenné teszi,
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ELHAMISKODIK, (el-hamiskodik) ősz. k. Folyvást hamiskodik. Többször határozott alakban tárgyesettel haunáltatik. Hizelges, szép szó, fecsegés által
elcsal valamit Elhamitkodta apjától a legttebb paripát.
ELHAMUHODÁS, (el-hamuhodas) ősz. fa. Tűlajdonkép, égékeny testnek tttz általi föloszlása, hamura változása. Átv. ért. a testnek elporhadása, részecskékre oszlása. V. ö. HAMUHODIK.
ELHAMUHODIK, (el-hamuhodik) ősz. k. 1)
Hamuvá ég. 2) Átv. porrá lesz, megromolva, apró részekre töredezik.
ELHAMVAD, (el-hamvad) ősz. önh. 1) Valamely égékeny test hamuvá ég. 2) A tűz elalszik. Elhamvad a gyertya. 3) Átv. ért Meghal. V. ö.
HAMVAD.
ELHAMVADÁS, (el-hamvadás) ősz. fn. 1) Az
égő testnek hamuvá oszlása. 2) Átv. meghalás, illetőleg a megholt testnek hamu gyanánt elporhadása.
ELHAMVADT, (el-hamvadt) ősz. mn. 1) Ami
hamuvá égett, elégett Elhamvadt máglya, gyertya.
2) Halál következtében porrá vált Elhamvadt tetemek.
ELHAMVASZT, <el-hamvaszt) ősz. áth. Hamuvá, porrá éget valamit Elhamvamtani gyujtogatái
állal a falat.
ELHANCSKOL, (el-hancsikol) ősz. áth. lásd :
ELHANTOL.
ELHANDÁSZ, (el-handász) ősz. áth. Kapkodva, hadarászva, rosznl, hibásan végez valamit SteUtsége által elhandásita a* Ügyet.
ELHANGOL, (el-hangol) ősz. áth. 1) Valamely
hangszert hamisan hangol, melynél fogva némely hangoknak nincs meg kellő magasságuk vagy mélységök.
2) Átv. ért mondatik a kedélyről, midőn rendes állapotában megzavartatik. A kellemetlen Mr elhangolta kedélyemet.
ELHANGOLÁS, (el-hangolás) ősz. fn. 1) A
hangszernek oly állapotba tétele, melynél fogva hamis hangokat ad, midőn némelyek kelleténél magasabbak vagy mélyebbek. 2) Átv. ért a kedély rendes
állapotának megzavarása.
ELHANGOLT, (el-hangolt) ősz. mn. Hangazerről mondatik, melynek hangjai huzamos játszás vagy
állás miatt nem egészen egyeznek őszve. Elhangolt
hegedű, tangóra.
ELHANGÚL, (el-hangdl) ősz. önh. A hangszer
hangjai között a kellő öszveegyezés, s arany elbomlik. Elhangulnak a megerenkedett húrok.
ELHANGULÁS, (él-hangolás) ősz. fn. A hangszernek azon állapota, midőn hangjai közt a kellő
öszveegyezési arány elbomlik.
ELHANGULT, (el-hangult) ősz. mn. Hangszerről mondatik, mely maga magától el van hangolva.
V. ö. ELHANGOL. Elhangult hegedű. Elhangult
tongora.
ELHANGZÁS, (el-hangzás) ősz. fn. Szónak,
hangnak, zenének elhallgatása, elmúlása, megscün&e,
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ELHANGZIK, (el-haogzik) ÖBZ. k. 1) Tulajdonkép, hangsán! megszűnik. Elhangzott a* éjjeli zene.
2) Átv. ért valamely mondás, intés, parancs, tanács siker nélkül marad. Át atyai ttó gyakran elhangzik a
gyermtkek füleiben. V. 6. EL, (2) és HANGZIK.
ELHANTOL, (el-hantol) ősz. áth. Hantokkal
elkerít, elzár. Elhantolni a szekérjárás elöl a rétet , a
. V. 8. HANT.
ELHANTOLÁS, (el-hantolis) ősz. fn. Valamely
térségnek , péld. rétnek, legelőnek , dűlőnek hantok
áJtali elkerítése, elzárása.
ELHÁNY, (el-hány) ősz. áth. 1) Egynemű vagy
különféle tárgyakat elvet. * Elhányni a férges gyllmölMÍ. 2) Többféle tárgyat szerteszét, rendetlenül elszór.
Eüáxyja rvháit , könyveit, iratait. 3) Elfecsérel , elreateget Elhdnyja pénzét. V. 8. EL, (2) és HÁNY.
ELHÁNYÁS, (el-hányás) ősz. fn. 1) Különféle
vagy egynemű tárgyaknak eldobálása , magától eltátolitárt. A németnek, ganajnak 1 1hányása. 2) Holmi
tárgyaknak rendetlenül ide-oda szórása. 3) Elfecsérlés, flreiztegetéí.
ELHANYAGOL , (el-hanyagol) ősz. áth. Valamit gondatlanul, tuny&n elmulaszt Elhanyagolni koMtMtgÜ. Elhanyagolni a nyavalyát v. nyavalya yyó'fyitátát. Elhanyagolni gyermekei nevelését. V. ö. HAKTAGOL. Használtatik személyekről is. Barátait elhanyagolja, nem gondol velők.
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ELHARACSOLÁS, (el-harácsolás) ősz. fn. 1)
Tulajdonkép, nyilvános árverésen, kótyavetyén eladás , olcsón elvesztegetés. 2) Köz. ért elprédálás,
eltékozlás.
ELHÁRAMLIK, (el-háramlik) ősz. k. 1) Valamely rósz, gyanú, veszély stb. eltávozik , s mintegy
elháríttatik rólunk vagy tö'lűnk. Elháramlott fejünktől
a rettegett veszedelem. Elháramlott rólam a gyanú.
V. ö. HÁRAMLIK. 2) A székelyeknél : valami eltéved, tévelyeg, elvesz.
ELHARANGOZ, (el-harangoz) ősz. áth. 1) Az
elmenőt, távozót harangozva megtiszteli. Elharangották a búcsútokat. 2) Bizonyos időnek eltelését harangszóval tudatja. Elharangozták a hajnalt, a délt. Elharangozták azt. (Km.) ám. elmúlt az, vége már annak.
ELHARAP, (el-harap) ÖBZ. áth. 1) Valamit fogaival ketté vág, ketté szakaszt. Elharapták a fülét.
2) Valamiből egy darabot, falatot fogával elszakaszt.
3) Átv. ért. elharapni a szót, azaz , félig kimondani,
félig visszavonni; elharapni a haragot, azaz elfojtani,
elnyomni. V. ö. EL, (2) és HARAP.

ELHARAPÁS, (el-harapás) ősz. fn. 1) Valamely
testnek fogak általi ketté szakasztása. 2) Átv. ért
a szónak elharapása, azaz félbenszakasztása. V. ö.
HARAPÁS.
ELHARAPDÁL, (el-harapdál) ősz. áth. Valamit
fogaival apródonként, részenként elszakgat, eltépdel.
ELHANYAGOLÁS, (el-hanyagolás) ősz. fn. Va- Az eb elharapdálja a konczot. V. ö. HARAPDÁL.
laminek gondatlan , tunya , könnyelmű módon elmuELHARAPÓDZÁS, 1. ELHARAPÓZÁS.
lasztása, nem művelése. Az elmetehetségek elhanyaELHARAPÓDZIK, 1. ELHARAPÓZIK.
yláta.
ELHARAPOTT, (el-harapott) ősz. mn. Amit foELHANYATLÁS, (el-hanyatlás) ősz. fn. Tulajgakkal elmetszettek, eltéptek. Elharapott fülczimpa.
donkép, elesés hátra felé, hanyatt esés. Átv. ért. erELHARAPÓZÁS, (el-harapózás) ősz. fn. Tukölcsi testnek vagy szellemi valónak fogyatkozása,
^gyöngülése. A római birodalom elhanyatlása. V. ö. lajdonkép , a tűznek, lángnak valamely gyúlékony
testeken tovább tovább terjeszkedése. V. 6. HARAP
HANYATLÁS.
ELHANYATLK, (el-hanyatlik) ősz. k. 1) Tu- fn. Átv. ért valamely rosznak, veszélynek, ragálynak
lijdoukép , valamely test hátrafelé hajló irányban el- elhatalmazása. V. ö. HARAPÓZIK.
esik, leomlik. 2) Átv. ért. erkölcsi testűlet, vagy szellemi való elfogyatkozik , elgyöngül, elmúlik. V. ö.
HANYATLIK.
ELHANY ÁTLŐTT, (el-hanyatlott) ősz. mn. 1)
TuUjdonkép , hanyatt , azaz hátrafelé vett irányban
elesett, leomlott Elhanyatlott szék. 2) Átv. ért elfoereje fogyta miatt lenni megszűnt Elhanépek, ortzágok. V. ö. HANYATLOTT.

ELHARAPÓZIK (el-harapózik) ősz. k. Tulajd.
a tűz, láng elolthatatlanul tovább terjedez. Elharapózik a tűz a meggyúladt tarlón, erdőn, nádasban. V.
ö. HARAPÓZIK. Átv. ért valamely rósz, veszély, ragály elhatalmazik, mindenfelé elterjed. Némely nyavalyák messze földön elharapóznak.
ELIIARASZTOSODIK, (el-harasztosodik) ősz.
k. Haraszttal benő, a haraszt szettében elterjed rajta;
bokrossá, cserjéssé leszen. V. ö. HARASZT.

ELHÁNYÓDIK, (el-hányódik) ősz. belsz. Ideoda h&nyás által szokott helyét vesztve, elkeveredik,
ELHÁRÍT, (el-hárít) ősz. áth. 1) Tulajd. gereb9 kézre nem kerül. Árjegyzékei , ngugtatványai a tok lyével, villával, vagy más eszközzel a földszinén heiromány kütStt elhányódtak.
verő valamely szálas jószágot, pl. szénát, gazt eltaELHÁNYOGAT, (el-hányogat) ősz. gyak. áth. karít. Elhárítani az ugarokról a tarlót. 2) Átv. ért
valamely veszélyt, bajt eltávoztál, elmellőz, elfordít.
Holmit egymás ntán elhány.
ELHABÁCSOL, (el-harácsol) ősz. áth. Tulaj - V. 6. HÁRÍT.

ELHÁRÍTÁS, (cl-háritás) ősz. fn. 1) Tulajd.
•innkép, valamit árverés útján elad, elkótyavetyél.
K.'.i ért elprédál, elveszteget, eltékozol. Nem kopott széna, szalma, tarló, gaz eltakarítása, gereblye vagy
>W kürme, könnyen elharácso/Jct. (Km.) V. ö. HA- más eszköz által. 2) Átv. ért. eltávoztatás, elinellőzés. Veszélynek, bajnak elhárítása.
EÍCSOL.
10
AKAD. IMT
0. KÖT.
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ELHÁRÍTÓ, (el-hárító) ősz. mn. Általán, aki v.
ami elhárít valamit Különösen gyógytani árt. ami
valamely betegséget eltávoztat Elhárító merek.
ELHARSOG, (el-harsog) ősz. önh. Harsogni
megszfin. Elharsogtak a tábori trombiták, a hadikUrtSk, tárogatók. V. ö. EL, (2) és HARSOG.
ELHASÁBOL, (el-hasábol) ősz. áth. Hasábokra
eldarabol, elvagdal, elmetél, elfürészel. Elhasábolni a
levágott f a derekát. V. ö. HASÁB.
ELHASÁBOLÁS, (el-hasábolás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg vágás, metszés, fürészelés stb., mely
által valamit hasábokra szeldelnek.
ELHASAD, (el-hasad) ősz. önh. Tulajd. nagyobb
darabokra, melyeket hasáboknak hívunk, elválik, elszakad. V. ö. HASÁB. Elhasadt a mennykS sújtotta
faderék. Köz. ért. elreped, elválik, rést kap. Elhatod
a ruha, a Mérett dinnye. Elhatod a kistáradt deszka.
ELHASADOZ, (el-hasadoz) ősz. gyak. önh.
Több helyen megreped, több darabra, hasábokra válik, szakadoz. Elhaeadotnak a stárUatlan fából kittitett bútorok. V. ö. HASAD.
ELHASÍT, (el-hasít) ősz. áth. Tulajd. hasítva,
azaz hasábokra választva, ketté szakaszt Elhattíani
a fa derekát. V. ö. HASÁB. Köz. ért elrepeszt, fonal vagy szál, vagy rost mentében elszakaszt Elhárítani a potttót, vátmat, gyolcsot.
ELHASOGAT, (el-hasogat) ősz. áth. és gyak.
A fát több darabra hosszában elválasztja, elvagdalja. Köz. ért elrepeget, fonal mentében eltépdel.
Elhcuogatni a ruhát. V. ö. HASOGAT.
ELHASONUK, (el-hasonlik) ősz. k. Eredeti
ért mintegy hasábokra szakadva elválik. Köz. és átv.
ért. valamely erkölcsi testület, társaság egymástól elválik, elszakad; vagy : eredeti fajától elüt, elfajzik.
A szigora apák erkSlesetíSl elhasonlotlak át utódok.
ELHASONLOTT, (el-hasonlott) ősz. mn. Fajától elütött, elfajzott, ölüktől elhatonloti unokák.
ELHASZNÁL, (el-használ) ősz. áth. Valamit
bizonyos czélra fordítva, folytonos használat által elkoptat, elavít, elront, éldelhetlenné tesz. Elhatználni
a ruhát. EUtattnálni Hitre a fát, klfttenet. Elhatmálm
konyhán a tsirt, Kittet. Valamely estmit, gondolatot
elhasználni.
ELHASZNÁLHATLAK, (el-használhatlan) ön.
mn. A jogtudományban és törvénykönyvekben ami
lényegében vagy állagában megmarad, el nem fogyasztatik, ha valaki annak folytonos hasznát veszi
is, pl. a könyv, ruha, bútorok.
ELHASZNÁLHATÓ, (el-használható) ősz. mn.
Ami csak fogyasztás, tovább adás vagy elrontás által
nyújt hasznot, pl. az eleség, bor, pénz.
ELHAT, (el-hat) ősz. önh. Ereje bizonyos távolságra működik. Szótata a nagy teremnek minden
tugáig elhatott. A királyok Tette merne elhat. V. ö.
EL, (2) és HAT.
ELHATALMASODIK, (el-hatalmasodik) ősz. k.
Hatalma bel és kül terjedelemben növekedik; erejének működése, hatása, elterjed.
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ELHATALMAZÁS , (el-hatalmazás) ősz. h.
Szellemi vagy anyagi tárgy erejének, hatásának, működésének elterjedése, mások fölötti kitünése. A democratiai szellemnek elhatalmazáta. A vallástalantág
elhatalmazása. V. ö. ELHATALMAZIK.
ELHATALMAZIK, (el-batalmazik) ősz. k. Valamely szellemi vagy anyagi tárgynak ereje, hatása,
működése elterjed, mások fölött, kiválókig kitűnik.
A franczia regény- ét drámairodalom, hazánkban is
elhatalmatott. Felsőbb vármegyékben a pálinkáival
igen elhatalmazott. Ezen igét személyről, vagy erkölcsi testületről nem használjuk, s helyette az elhatalmasodik szóval élünk.
ELHATALMAZÓ, (el-hatalmazó) ősz. mn. Aminek ereje, működése, hatása kitünőleg elterjed, elharapózik. Át irodalomban elhatalmazó fölstinUtég.
ELHATÁROZ, (el-határoz) ősz. áth. 1) Több
vélemény közöl, és vitatkozás után valami bizonyosat megállapít. Át egyesület elhatárolta, hogy általános szótöbbséggel válasttja tagjait. 2) Magát valamire •
eltökéli. Elhatároztam magamat, soha siettet italt nem
inni. Nagy dologra határoztad el magadat. 3) Valaminek véget vet, valamit bezár, eldönt, befejez. Ez
határozta el a dolgot. V. ö. HATÁROZ.
ELHATÁROZÓ, (el-határozó) ősz. mn. Ami
valamely ügynek véget vet, annak sorsát eldönti. Elhatározó végtét. Elhatározó utkStet. Elhatároló szavazat.
ELHATÁROZÓDIK, (el-határozódik) ősz. belsz.
Valamely ügy végére jár, valakinek vagy valaminek
sorsa, állapota eldől, befejeződik, maga magában, vagy
legfölebb közvetőleges körülmények által kifejlődik,
elválik.
ELHATÁROZOTT, (el-határozott) ősz. mn. 1)
Megállapított Elhatározott idS, mennyiség. 2) Eltökélett, elszánt Elhatározott akarat; elhatárotott lélek, nív. V. ö. EL, (2) és HATÁROZOTT.
ELHATÓ, (el-ható) ősz. mn. 1) Ereje által bizonyos távolságra működő. MeMte elható hang. 2)
Elérő, elterjedő, elnyúló. A folyó egyik partjától a
mánkig elható lánct vagy kátéi.
ELHÁZASÍT, (el-hásasít) ősz. áth. Midőn fiát
az apa annak feleségéhez, vagyis ipja házához adja.
ELHÁZASODIK, (el-házasodik) ősz. k. Midőn
a férj felesége házához megyén.
ELHAZUD, (el-hazud) ősz. áth. és önh. 1) Hazudva eltagad valamit 2) Folytonosan haznd. Képes
elhazudni három négy óra folyásig.
ELHAZUDOZ, (el-hazndoz) ősz. áth. és önh. 1)
Ismételt, folytatott hazugságok által eltagad valamit.
2) Folytonosan haznd.
ELHEBEHURGYÁL, (él-hebehurgyái) őse. áth.
Valamit hebehurgya módra elsiettet, elront, féligmeddig nagyjában tesz meg. Elhebehurgyálni a dolgot. V. ö. HEBEHURGYA.
ELHEGEDÜL, (el-hegedűl) ősz. áth. Valamely
hangmüvet hegedűn eljátszik. EHegedülni a
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tobonát, csárdást. Átv. és tréfás ért végére jár, oda
no. Rigen elhtgedülte tűt st. Dávid , el ii énekelte.
Cím.).
ET.RET.lfoftT,, (el-helébél) ősz. áth. Henyélve
tölt el , henyélve elmulaszt valamit Elhdébelni át
időt, napot, munkát. Ritka divata tájszó.
ELHELYEZ, (el-helyez) ősz. áth. Valamit saját
helyin, állomására tesz, elrendel. Elhelyezni a könyvtlttt t netrényben. Elhelyezni az őrüket , 02 ágyukat,
< Krejetó. V. ő. HELYEZ.
ELHELYEZÉS , (el-helyezés) ősz. fa. CselekT&, illetőleg rendezés , mely által valakit v. valamit
elhelyezünk.
ELHELYEZKEDIK, (el-helyezkédik) ősz. k.
Tilunely helyre hozzá tartozó holmijével letelepedik,
mintegy helyet csinál magának.
ELHÉMPÉLYÉG , (el-hémpélyég) ősz. önh.
Tulijdonkép a vízről vagy más folyadékról mondjak,
midőn oeppekben vagy hullámokban tovább gördül,
s mintegy forogva elfoly. Elhempelyegnek a hegyi pataU. V. ő. EL, (2) és HÉMPÉLYÉG.
ELHÉMPÉLYGET, (el-hémpélyget) ősz. áth.
A Tizet vagy más folyadékot cseppekben vagy hullámokban elfolyatja, eltávolítja , s mintegy forogva elmenni kényszeríti. V. ő. EL és HÉMPÉLYGET.
ELHÉMPÉRÉG, 1. ELHÉMPÉLYÉG.
ELHÉMPÉBGET, 1. ELHÉMPÉLYGET.
ELHÉNGÉRÉDIK, (el-héngérédik) ősz. k. Tulajd. henger módjára forogva eltávozik. Elhengeredik
a megtanított Varét hordó.
ELHÉNGÉRÉG, (el-héngérég) ősz. önh. Henger
módjára folytonosan forog, s odább-odább halad. Elt^gtttg a szélíSl hajtott katángkóró. V. ö. HÉNGÉRÉG.
ELHÉNGÉRÉL, (el-héngcrél) lásd : ELHÉNGÉBGET.
ELHÉNGÉRGET, (el-héngcrget) ősz. áth. Hen
gerded tárgyat saját tengelye körül forgatva továbbtovabb hajt Elhengergetni a gyapjút zsákokat.
ELHÉNGÉRÍT, (el-héngérít) ősz. áth. Hengeralakn testet forgásba indít , tovább mozdít Egy rutaszítással eDumgerttem át üres bödönt, a
kurdot.
ELHENYÉL, (el-henyél) ősz. áth. Henyélve,
azaz dologtalannl , foglalkodás nélkül elmulat , eltölt
nlamit Elhenyélni a* időt, napot.
ELHENYÉLÉS , (el-henyélés) ősz. fn. Az időnek monkitlanul eltöltése ; valami teendőnek henyélve
ELHERDÁL, (el-herdál) ősz. áth. Elveszteget,
elpazarol. Pénzét, vagyonát elherdálni.
ELHERVAD, (el-hervad) ősz. önh. Tulajdonkép,
a növények levelei , és virágai hervadnak el , midőn
elébb lekonyulnak, utóbb elszáradnak, és lehullanak
L HERVAD. Átv. ért mondják az ifjúságról , szépt*gről, midőn elmúlik. Hervad a* a rázta , leinek töve
"»<*«•. EHhenadok én M, mert neretöm nincsen.
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ELHERVADÁS, (el-hervadás) ősz. fn. A növény
eveiéinek, virágainak lekonyulása, és elszáradása.
Átv. ért az ifjúság és szépség elmúlása, elveszése.
ELHERVASZT, (el-hervaszt) ősz. áth. Tulajd.
növényt, növényleveleket, virágokat elfonnyaszt, elszáraszt V. ö. HERVASZT. Átv. ért ifjúságot, szépséget kelteméitől megfoszt. Elhervasttja arctát a szerelem búja.
ELHEVER, (el-hever) ősz. önh. és áth. 1) Folytonosan , tartósan hever. Elhever óránként, anélkül,
logy valamit tenne. 2) Heverve eltölt, elmulaszt. Elheveri az időt. Elheveri a munkát. Heverd el napja.
(Km).
ELHEVERÉSZ, (el-heverísz) ősz. áth. 1) Kényelmesen heverve tölti az időt Puha pamlagon elheverészni az istenadta napot. 2) Mint önh. folyvást,
és kényelmesen hever. Elheverész a gyepen, és dohányzik.
ELHÍ, (el-lű) ősz. áth. Megszólít valakit, hogy
előbbi helyéről máshová menjen. Valahonnan vagy
valahová elhint. Magához vagy magával elhíni. Elhíni
valakit a rósz társaságból. Mondatik a madarakról is,
midőn sajátságos hangon egymást csalogatják, magokhoz édesgetik. A fiat tyúk elhíja csibéit. V. ö. EL,
(2) és HÍ.
ELHIBÁZ, (el-hibaz) ősz. áth. Hibából, azaz
véletlenül vagy gondatlanságból nem teszi, el nem
találja, el nem éri azt, mit tennie, eltalálnia, elérnie
kellene. Elhibázni az igazi utat. Elhibázni át Írást.
Elhibázni a czéll. Elhibázni a keresett házat. V. ö. HIBÁZ.
ELHIBÁZÁS, (el-hibázás) ősz. fn. Téves cselekvés , midőn valamit elhibázunk. V. ö. ELHIBÁZ.
ELHIBBAN, (el-hibban) ősz. önh. Hibbanva
félre- vagy elesik; elfordul. Elhibban a ferdén letett
edény. Elhibban az egyik oldalán túlterhelt csónak. V.
ö. HIBBAN.
ELHIBÍT, (el-hibít) 1. ELHIBÁZ.
ELHIDEGÉDÉS, (el-hidegcdés) ősz. fn. Állapotváltozás, midőn ami meleg vagy forró volt, hideggé
leszen, elhttl. Átv. ért. a más iránti vonzalomnak,
szeretetnek megszűnése.
ELHIDEGÉDIK, (el-hidegédik) ősz. k. Tulajdonkép , minden testről mondják, midőn tüzes vagy
meleg részecskéi elszállanak, s ő maga lassanként elhttl. Elhidegedik a jeges vízben tartott kéz. Átv. ért.
elidegenűl, hajlandósága valaki iránt elmúlik, vonzódni megszün. Barátai elhidegedlek iránta. Néha a
forró szerelem is elhidegedik. V. Ö. HIDEGÉDIK.
ELHH)EGÍT, (el-hidegft) ősz. áth. Hideggé változtat el. V. ö. HIDEG. Átv. ért. elidegenít, valakinek vonzalmát, hajlandóságát más iránt megszünteti.
A hosszas távollét elhidegtíi a jó barátokat is. Magaviselete mindnyájunkat elhidegtíett iránta, lásd : HIDEGÍT.
ELHTOEGSZIK , (el-hidegszik) 1. ELHIDEGEDIK és v. ö. HIDEGSZIK.
10*
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ELHIDOR, (el-hidor) ősz. áth. Holmi apró részekből álló testet, péld. gabonát, morzsalékot, port,
szemetet kézzel vágj valamely eszközzel eltakarít, félre
seper. Elhidorni a hamut a tűzhelyről. Elhidorni lapáttal a szemetet, sarat. V. ö. HTOOR.
ELHIDORGÁL, (el-hidorgál) ELHIDORGAT,
(el-hidorgat) ősz. áth. és gyak. Lassacskán és folytonosan elhidor valamit V. ö. ELHIDOR.
ELHIGÚL, (el-higúl) ősz. önh. Sűrűségét, rugalmasságát, keménységét elveszti, s folyékony, ritka,
lágy természetűvé válik. Elhigúl melegben a kocsonya.
ElhigAl tok esSbtn át utak sara. V. ö. HÍG, HÍGUL.
ELHÍMÉZ, (el-híméz) ősz. áth. Hímvarrásokkal
valamely szövetet kiczifráz, eltarkít. V. ö. HÍMEZ,
HÍMVARRÁS. Átv. ért hibát, bűnt, tökéletlenséget
szép szin alá takar, elrejt, elpalástol. EUilmezni át
önzést, a haszonlesést.
ELHÍMLIK, (el-hímlik) ősz. k. Apró részekre
omolva, szakadozva elszóródik, elpereg. ElMmleneí a
zsinórról lestakadt gyöngyszemek.
ELHINT, (el-hint) ősz. áth. Gabona- vagy gyümölcsszereket , virágokat, s más apró részecskékből
álló valamit elszór. Elhintem a baromfiaknak való
ocfúí, kását, kölest. Elhinteni a földbe a magot. Elhinttni virágokkal át utat. Átv. ért elterjeszt. Elhinteni
a műveltség magvait. V. ö. EL, (2) és HINT.
ELfflNTÁZ, (el-bintáz) ősz. áth. A hintán v.
hintában ülőt, fekvőt ide-oda mozgatja, lebegteti. ElMntáMÍ a térden ülő gyermeket. V. ö. HINTÁZ.
ELHINTÉGET, (el-hintéget) ősz. gyak. áth.
Holmit folytonosan hintve elszór, elhullat, elperget
ELHTRDET, (el-hirdet) ősz. áth. Valamit köztudomás végett szóval elterjeszt, elbeszél. V. ö. HIRDET.
ELHÍRÉL, (el-hirél) ősz. áth. Valamit köz
hírré tesz.
ELHÍRÉSÉDEK, (el-hírósedik) ősz. k. 1) Általán, köz nyelven forog, köz beszéd tárgyává lesz, híre
terjed mindenfelé. 2) Különösen, jelessége, érdemei,
tökélyei mindenütt dicsérettel emlittetnek. Némely orvosok rövid idő alatt elhiretednek.

ELHÍRLEL, (el-hírlel) ősz. áth. lásd : ELHÍRESZTEL.
ELHISZ, (el-hisz) ősz. áth. Valamiről helyes
vagy álokok által meggyőződik, valamit igaznak, bizonyosnak tart. Ö mindent elhisz. Elhittem, hogy szeretné. Vieazahatólag : magáról sokat hisz. Okos ember
nem hiszi el magát. Hidd el magadat, ha veszni akarsz.
(Km.).
ELHITET, (el-hitet) ősz. áth. 1) Valakit meggyőző okok által reá bír, hogy higyen. Végre elhitette
vele át orvos, hogy a borivót árt reki. 2) Ámítás, álokok által eszközli, hogy higyenek neki. Holmi babonák által elhitetni át egyttgyü buta népet. Engem
ugyan el nem hitetsz.
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ELHÍRÉSÍT, (el-hfrésft) ősz. áth. 1) Általán,
valakit vagy valamit köz beszéd tárgyává tesz, hirét
terjeszti mindenfelé. 2) Különösen, valakinek v. valaminek tökélyeit, jelességeit, érdemeit, tetteit magasztalja, dicsérettel említi. V. ö. HÍRES, HÍRÉSÍT.
ELHÍRÉSÜL, (el-hírésfil) ősz. önh. Híre, neve
elterjed, köz beszéd tárgyává lesz; elhíresedik.
ELHÍRESZTEL, (el-híresztel) ősz. áth. Ismeretlen személyt vagy tárgyat hírbe hoz, rolók mindenfelé beszél. Új találmányt elhiresttelni. V. ö. HÍRESZTEL.
ELHÍRHED, (el-hírhed) ősz. önh. Híre terjed
mindenfelé, különösen valamely rósz tulajdonságát
illetőleg. ElMrhedt tolvaj, csaló. V. ö. HÍRHED.
ELHÍRHE8ZT, (el-hfrheszt) ősz. áth. Valakinek
v. valaminek rósz hirét terjeszti.

ELJHTETÉS, (el-hitetés) ősz. fn. Reszelés, rábeszélés , mely által valakit elhitetünk. V. ö. ELHITET.
ELHITT, (el-hitt) ősz. mn. Magáról sokat tartó,
képzelő, elbízott. Elhitt fiatal művest.
ELHITTEN, (el-hitten) ősz. ib. Magáról sokat
tartva.
ELHTTTSÉG, (el hittség) ősz. fn. Az önérzetnek és önbecsülésnek fattyu sarjadéka, midőn valaki
saját erejét, tökélyeit túlbecsüli, s másokat vakmerőén lenéz; elblzottság.
ELHTTVÁNYÍT, (el-hitványít) ősz. áth. Eszközli , okozza, hogy valaki vagy valami hitványnyá
legyen. V. ö. HITVÁNY.
ELHITVÁNYODIK, (el-hitványodik) ősz. k.
Fokonként hitványnyá változik által V. ö. HITVÁNY.
ELHTTVÁNYÚL, (el-hitványdl) ősz. önh. L ELHTTVÁNYODHC.
ELHIÚL, (el-hidl) ősz. önh. 1) Hiúvá lesz, azaz
olyanná, ki haszontalan, alapnélküli, üres dolgokon,
külsőségeken kapkod. 2) SikereÜenné, haszontalanná,
üressé válik. Elhullnak törekvései, vágyai. A halandók
müvei elhiúlnak át isteníthet képest. V. ö. HIÚ,
HIÚL.
ELHIUSÍT, (el-hiusít) ősz. áth. Eszközli, okozza,
hogy valaki egészen hiúvá legyen. A sok hiteigét dhiutítja a nőket.
ELHIÚSODIK, (el-hiúsodik) ősz. k. Hiúvá, azaz
olyanná lesz, ki üres külsőségeken, haszontalan, alapnélküli dolgokon kapkod, hízelgéseknek örvend.
Máskép : elhiúsúl.
ELHÍVÁS, (el hívás) ősz. fn. Meg- vagy felszólítása valakinek a végett, hogy valahonnan vagy valahová menjen el.
ELHIVAT, (el-hivat) ősz. áth. Valakit más által meg- vagy felszólít, hogy valahonnan vagy valahová menjen vagy j'"jön el. Elhivatni magáhoe át orvost. V. ő. EL, (2) és HIVAT.
ELHIZELG, (el-hizelg) ősz. áth. és önh. Hizelgve elcsal, elkér valamit Elhitelegte legstebb virágomat, és kedves madaramat. Tárgyeset nélkül : folytonosan hizelg. V. ö EL, (2) és HIZELG.

153

ELHIZELKÉDIK—ELHORDOZKODIK

ELHORDOZÓSKODIK-ELHULLASZT

154

ELHIZELKÉDIK, (el-hizelkédik) ősz. k. lásd :
ELHORDOZÓSKODIK, 1. ELHORDOZKODIK
ELHIZELG.
és HORDOZÓSRODIK.
ELHOMÁLYOSÍT , (el-homályosít) ősz. áth.
ELHOROAD, (el-horgad) ősz. önh. Horog módHomályt terjecct el valami körül vagy fölött ; homá- jára elgörbed, elhajlik. Elhorgad a túlfeszített vatsieg.
tyotsá tea. A felhők elhomályosítják az eget. Átv. ért. V. ö. HORGAD.
TtUkinek hűét, nevét, dicsőségét , kisebbé teszi , beELHORGADÁS, (el-horgadás) ősz. fa. Elgörbecsét tlább szállítja, feledésbe hozza. Át újabb müvé- dése valamely hajlékony testnek, midőn horoghoz
atk eliuxnályotUják a régiéket. H8ri tetteit magánéle- hasonlóan elkonyúl.
té** vétkei által elhomályottíja. V. ö. HOMÁLY,
ELHORGADOZ, (el-horgadoz) ősz. gyak. önh.
HOMÁLYOS.
Gyakori, folytonos konyulás, haj Iái vagy hajlítas köELHOMÁLYOSODIK, (el-homályosodik) ősz. vetkeztében elhorgad.
k. Homály terjed el fölötte , vagy körülötte , homáELHORGÁSZ, (el-horgász) ősz. áth. Horoggal
lyosai les*. A förgeteg közeledtére hirtelen elJtomályoelfog,
elkap, elhúz. Elhorgászni a halakat a halattó•ndott a* ég. Elhomályotodtak a füsttől lepett ablakok.
ból.
Elhorgászni
a gyümölcsöt a fáról. V. ö. HORAtr. ért híre, neve , dicsősége becséből lassan-lassan
resit, és feledésbe megy. V. ö. HOMÁLY, HOMÁ- GÁSZ. Átv. ért. és tréfásan : valamit más elől elkaparint.
LYOS.
ELHORTYOG, (el-hortyog) ősz. önh. 1) FolyELHOMÁLYOSUL, (el-homályosúl) ősz. önh.
tonosan hortyog, illetőleg bortyogva aluddogál. 2)
1. ELHOMÁLYOSODIK.
Elhortyogni a* időt, napot ám. hortyogó alvással elELHOMLÍT, (el-homlít) ősz. áth. A szölővesszőt tölteni.
elhajtja, elülteti. A homlitást elvégzi. V. ö. HOMLIT,
ELHORZSOLÓDIK, (el-horzsolódik) ősz. belsz.
HOMOLÍT.
Az ütközésbe, szoros érintésbe jött test, egy másik
ELHOMOKOSODIK, (el-homokosodik) ősz. k. által eldörzsölödik, elkopik, elsurlódik. Elhortsolódik
A homok elterjed fölötte, egészen homokossá lesz. A a fal, midőn gerendát vontatnak rajta. A kifityegö ruha
tivó homokhalmok körül felevő szántóföldek , legelők el- szárnya elhorzsolódott a keréktől. Elhortsolódik a ttehomokotodnak.
kéroldaltól a lőcs.
ELHÓNALL, (el-hónall v. hón-al-ol) ősz. áth.
ELHOZ, (el-hoz) ősz. áth. Valamit távolabbról
Hóna alá fogva elvisz valamit. Elhónallni a könyve- közelebbre, amonnan emide szállít. Ellentéte : elvisz.
ket, irományokat. Oly képzésű ige , mint váll-ból (hu- V. ö. HOZ, VISZ. Valamit magával elhatni. Ha elmeros) elvállal.
jSs*, hozd el fiadat it.
ELHORD , (el-hord) ősz. áth. 1) Több tárgyat
ELHOZAT, (el-hozat) ősz. miveltetö. Megpaegymás után elvisz. A baromfiakat piaczra elhordani. rancsolja, meghagyja, eszközli, hogy valamit hozzaA kánya elhordja a csibéket. A gabonát szekereken és nak el. V. ö. ELHOZ. Ellentéte : elvitet. Nem csak
hajókon hordották el. Elhordta a* irháját, azaz, elkot- maga jött el, hanem bútorait is elhozatta.
ródott. (Km). 2) Átv. őrt elseper , elsodor , elfú. ElELHÖMPÖLYGET, ELHÖMPÖLYÖG, 1. ELíordta a tűéi a tollat. A vi* elhordotta a lektutált fü- HÉMPÉLYGET, ELHÉMPÉLYÉG.
vet. Hordjon ti afergeteg. 3) Visszaható névmással :
ELHULL, (el-hull) ősz. önh. Általán : hullva
eltakarodik, ellóddl. Elhordotta magát. Hord el innen leesik. Elhullanak a kenyérmorzsák. Elhullanak a
magadat. 4) Valamely lőszer lövésének távolságát is könyük. Elhull a haja. Elhullanak a fogai. V. ö.
fejezik ki általa, pl. A* ágyú messzebb elhord mint a HULL. Különösen 1) a növénynek levelei, gyümölpuska. V. ö. HORD.
csei, magvai, száraiktól elszakadva leesnek. Elhullnak
ELHOBDÁS , (el-hordás) ősz. fa. Több tárgy- a falevelek, a férges vagy elérett gyümölcsök. Elhull
nak egyman utáni elszállítása gyalog , kocsin , hajón a gabona szeme. 2) Mondatik emberekről és barmokstb. V. ö. ELHORD.
ról , midőn dögvészben múlnak ki. Az epemirigyben
ELHORDOGAT, (el-hordogat) ősz. gyak. áth. igen sokan elhullottak. Minden szarvasmarhánk elHolmit kicsinyenként , részenként , egymás után el- hullott.
ELHULLÁS, (el-hullás) ősz. fn. Általán: hullva
hord. Gabonáját , lőttjét , zsiradékát elhordogatja a
elesés. V. ö. HULL. Különösen 1) a növények levekottmdba.
ELHORDOZ, (el-hordoz) ősz. áth. 1) Gyalog, leinek, inagvának, gyümölcsének egymás után leesése.
kocsin, lóháton, hajón stb. ide-oda hordja, vezeti. Ül- 2) Emberek és barmok veszedelme dögmirigy által.
aáról mtcmara, városról városra elhordotlák. 2) VaELHULLAT, (el-hullat) ősz. áth. Általán : valamely róhat elvisel. Egy köpönyeget húsz évig el- lamit hullatva elejt. V. ö. HULLAT. Különösen, részenként elpotyogat. Elhullatni a zsákból a gabonát.
ELHORDOZKODIK , (el-hordozkodik) ősz. k. Elhullatni erszényből a pénzt, kosárból a gyümölcsöt.
lógóétól , bútorostól , retyemutyástul egyik helyről Sok könyüt elhullatott.
ELHULLASZT, (el-hullaszt) ősz. áth. 1. EL•útra takarodik égésien által. Régi szállásáról elhort. V. ö. HOBDOZKOUIK.
HULLAT.
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ELHUNY, (el-húny) ősz. önh. Hányni megszüli,
ELIDEGENEDIK, (el-idegenédik) ősz. k. Olyan
utoljái.-, huny. Elhri.yí ét elaludt. Átv. ért. meghal, lesz, mintha idegen volna, idegenné lesz. V. ö. IDEelmúlik, eltűnik, lenni megszün.
GEN. Átv. és köz ért emberről mondatik, midőn valaki iránt előbbi vonzalmát, hajlandóságát, barátságát
.Úr, ki éldelt, pór, ki munkált,
elveszti. Távolító ragu neveket kivan maga mellé.
Egy alomban hunynak el."
Elidegenedtek tőle át atyafiak ét rokonok. Elidegenedett
Pap Endre.
hatójától.
ELHUNYT, (el-hnnyt) ősz. mn. Megholt, bolELIDEGENÍT, (el-idegenít) ősz. áth. 1) Valadogult, néhai. Elhunyt Bseink. Csatában elhunyt vite- kinek mások iránti vonzalmát, hajlandóságát, bizotek. Imádhattunk a* elhunytakért.
dalmát, barátságát megszűnteti, elvonja. Távolító raELHURCZOL, (el-hnrezol) ÖBZ. áth. Hurczol- gu neveket vonz. Elidegenített régi jó pajtásaimtól.
va, azaz erőszakosan húzva, vonva, rángatva elvisz, V. ő. IDEGENÍT. 2) Tárgyesettel : valamit más tuelragad valakit vágj valamit. A törökök tok magyart lajdonosra szállít által, elad, idegen kézre juttat
SríSk rabtágra elhwceoltak.
Minden birtokát elidegenítette. 3) Eltökít, ellop. ElELHURCZOLKODIK, (el-hurczolkodik) ÖBZ. idegeníteni társának hohnijét.
k. Hurczolkodva elmegy máshová lakni. V. ö. HURELIDEGENÍTÉS, (el-idegenités) ősz. fa. 1) A
CZOLKODIK. ElhwctoUcodott a vámból.
mások iránti vonzalomnak, barátságnak stb. megszünELHUEÍT, (el-hurit), ősz. áth. Valakit, reá ri- tetése, elrontása. V. ö. ELIDEGENÍT. 2) Jószágának
valkodva, fenyegető hangon elhajt, elkerget V. ö. vagyonának idegen kézre juttatása, eladása. 3) Idegen jószág ellopása, eltulajdonítása.
EL, (2) és HUETT.
ELHUROGAT, (elhurogat), ősz. gyak. áth. IsELIDEGENÍTHETLEN, (el-idegeníthetlen) ősz.
mételt hurítáasal, rivalkodással, knijongatással elfiz. mn. Amit más tulajdonosra szállítani, eladni nem leELHÚSOL, (el-hdsol) ősz. áth. Csontról vagy het, nem szabad. Át érdem személyes és elidegenühetbőrről a húst elvakarja, lemetéli.
len kinet. Némely Ssi birtokok eUdegenÜhetlenek. A*
ELHUTYOBODIK, (elhutyorodik) ősz. k. Erő- ember Ssjogai eUdegenÜhetlenek. Mint határozó : elidetelén ina meghajlik, mint a vékony hosszú vessző geníthetienul.
ELIDEGENÍTHETLEN8ÉG, (el-idegeníthetmeghajlik.
ELHÚZ, (elhúz) ősz. áth. 1) Valamely terhet, lenség) ősz. fa. Minőség, mely szerént valamit elideszekeret, kocsit stb. előbbi helyéről máshova vontat. genítni nem lehet
Elhútni a hajót, csónakot. 2) Az Ülő mértékből, fizeELIDEGENÍTHETŐ, (el-idegeníthető) öaz. mn.
tésből, bérből valamit elvesz, az egészet ki nem Amit más tulajdonosra által lehet és szabad szállítaadja : ElMuni a naptsámból. ElMani a cselédek éte- ni ; eladható, elkölthető. A saját keresmény elidegelét. 3) Elharangoz. Elhalták már a delet. 4) Vala- níthető.
mely zeneművet vonó hangszeren, különösen hegeELIDEGENÍTHETŐSÉG, (el-idegenfthetőség)
dűn, bőgőn eljátszik. Hutd el out a csárdáit V. ő. ősz. fh. Minőség, mely szerént valamit elidegenítői
lehet.
HÚZ.
ELHÚZÁS, (el-hnzás) ön. fit. 1) Valamely teELIDEGENÜL, (el-idegenűl) ősz. önh. lásd : ELhernek tovább vontatása földön vagy szekéren, hajón IDEGENEDIK.
stb. 2) Az Ülő mértéknek, bérnek, fizetésnek ki nem
ELTOÖ8ÍT, (el-idősít) ősz. áth. Valamely birtokot, vagyont, mely eredetileg másnak tulajdona vala,
adása.
ELHUZGAL, (el-hnzgál) ősz. áth. Gyakran és a törvényben kiszabott idő lefolyta alatt ellenmondas
részenként húzva elvisz, elvontat. Elhuzgálni a kévé- nélkül használva, sajátjává tesz. (Praescribit).
ket a ará-ilre. Elhtugálni gereblyével a ttalmát, sténát.
ELTOŐSITES, (el-idősités) ősz. fa. Valamely
birtoknak, vagyonnak , mely eredetileg mást illete,
V. ö. HUZGÁL.
ELHUZIGÁL, (el-huzigál) ősz. gyak. kies. áth. bizonyos ideig tartó békés használat által, sajátjává,
1. ELHUZGAL.
tulajdonává tétele. (Praescriptio).
ELHÚZÓDIK, (el-huzódik) ősz. belsz. 1) HoszE1IDÖSÖDIK, (el-idősödik) ősz. k. 1) Elvénül,
szn sorban, folytonos vonalban elmegy, eltakarodik. elöregszik, agg korra jut el. 2) 1. ELÉVÜL.
Eltolódnak éjnoJeról a feWk. Elhutódnak át ellenhaELIDÖSÜL, (el-idősűl) 1. ELTOÖSÖDIK.
dak. 2) Hosszabb időre elnyúlik. Némely perek sok
ÉLIG, tájdivatos pl. a székelyeknél, alig
évigelhutódnak. V. ö. HÚZÓDIK.
helyett
ELHÜL, (el-hfil) ősz. őnh. 1) A benne lévő me„Élig várom szombat estét,
leg elenyészik, elrepül. Elhul a leves. Elhul a vasaló.
Hogy Gynrkám láthassam esmét"
2) Átv. ért valamely véletlen baleseten megdöbben,
Székely népdal.
hideg bonadás futja el testét Elhültem bele, midőn
ELIGAZÍT,
(el-igazít)
ősz.
áth.
1) A tévelygőt
tudtomra esett. V. ő. HŰL.
ELHÜT, (el-hűt) ősz. áth. Valamely testnek tü- igaz útra, a hibában levőt a dolog valódi mivoltára
zet, melegét, hevét elveszi.
utasítja, vezeti. 2) Szövevényes ügyet, pert elintéz,
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rendbe hoz. 9) Elutasít , azaz , megmondja ,-hogy takarodjék, menjen el. A kelletlen vendéget a háztól eligazítani.
ELIGAZÍTÁS , (el-igazítás) ősz. fn. 1) A té>elygöoek, hibában levőnek igaz* útra, valóságra utasi'tisa, vezetése. 2) Ügyucf, bajnak, pernek helyes elintézése. 3) Elutasítás, eltávolítás. V. ö. ELIGAZÍT.
ELIGAZÍTÓ, (el-igazító) ősz. mn. 1) Tévelygőt,
hibázót helyes útra vezető. Eligazító tanácsadás , útmutatót. 2) Ügyet, pert elintéző. 3) Elutasító. V. ö.
ELIGAZÍT.
ELIGAZODIK, (el-igazodik) ősz. k. Szövevényes ügyben, tekervényes , görbe , sok ágú utón ma;it tájékozza , eltalálja azt , ami igaz , helyes , való.
Állapító ragu neveket vonz. Eligazodni a végrendelete. Én nem igazodhatom el rajta. Némely öszvevissza
kuaált irományokon nehéz eligazodni. Hadgyakorlati
nyelten : kellő katonai állásba helyezkedik. Igazodj.
(Ricbt ench !).
ELIGAZÚL,(el-igazúl)ösz.ünh.l. ELIGAZODIK.
ELÍGÉR, (el-igér) ősz. áth..l) ígéri, hogy valamit oda fog adni v. kölcsönözni. V. ö. ÍGÉR. Kocsijai elígérte szomszédjának. Szívesen adnám, de már eltj'TÍem másnak. 2) Visszaható névmással : elajánlkoiik. Elígérte magát tánczosul , helyesebben : eligér-

ELINAL, (el-inal) ősz. önh. Egyike azon számtalan kifejezéseknek , melyekkel a magyar tréfásan
szokta kimondani ezen eszmét : elmegy. Megéretvén a
kolbászbüzt, elinalt ö kelme. V. ö. INAL.
ELINDÍT, (el-indít) ősz. áth. 1) Heverő, veszteglő , nyugalomban levő testet helyéből úgy mozdít
el, hogy tovább menjen, forogjon, haladjon. Elindítani a szekeret, hajót. Elindítani az órát, a malomkereket. 2) Embereket, péld. katonákat, útnak ereszt,
menésre int Elindítani a tábort az ellenség f elé. V. ö.
INDÍT.
ELINDUL, (cl-indúl) ősz. önh. 1) A veszteglő,
nyugalomban lévő test mozgásnak, forgásnak ered.
Elindul a malomkerék. Elindul a meyállott óra. Elindul az orra vére. Elindul a kocsi, a hajó. 2) Menni
kezd. Elindulnak a katonák. Elindulnak az utasok.
V. ö. INDUL.
ELINDULÁS, (el-iudulűs) ősz. fn. 1) Útnak
eredés. 2) Veszteglő, nyugalomban levő testnek azon
állapota, midőn mozogni kezd. V. ö. ELINDUL.
ELINT, (el-iut) ősz. áth. Valakinek int, hogy
helyéről menjen vagy jöjön el.
ELINTÉZ, (el-intéz) ősz. áth. 1) Bonyolódott,
szövevényes ügyet illően megfejtvén rendbe hoz, eligazít Elintézni az örökösök közölt támadt viszálkodást. Elintézni a tagosztályt. 2) Több és különféle
dolgot, tárgyat kellőleg elhelyez, alkalmaz. Elintézni
az újonnan kezdett mezei gazdaságot. Mindent helyesen, czclirdnyosan elintézett. V. ö. INTÉZ.
ELINTÉZÉS, (cl-iutézés) ősz. fn. 1) Bonyolódott, szövevényes dolgok , ügyek eligazítása. 2) Külöuféle tárgyak helyes alkalmazása. V. ö. ELINTÉZ.
ELÍR, (el-ír) ősz. áth. írva elfogyaszt. Elírta
minden tintáját. Több koncz papirost el- v. felirt. V.
ö. EL, (2) és ÍR.
ELIRAMLIK, (el-iramlik) ősz. k. Iramodva,
azaz sebes futással eltávozik, elsiet V. ö. IRAMLIK.
ELIRAMODIK, 1. ELIRAMLIK.
ELIRKÁL, (el-irkál) ősz. áth. Irkáivá elhasznál. Elirkálja a tintát, papirost. Önhatólag : folyvást
irkái.
ELIRONGÁL, (el-irongál) ősz. áth. Irongálva,
azaz jégen csúszkálva eltávozik, eliramlik.
ELIRTÓZIK, (el-irtózik) ősz. k. Valamitől irtózva elfordul, visszarándul. Elirtóztam tőle, oly csúnya volt. V. ö. IRTÓZIK.
ELISMER, (el-ismcr) ősz. áth. 1) Valamit saját
meggyőződéséül elvállal, nyilvánít, nem tagad. Elismeri hibáját. Elismeri gyengeségét. 2) Némelyek hibásan használják félreismer, másnak ismer helyett, alkalmasint a német verkennen után ; de a magyarban
el igekötőnek félre jelentése nincsen. 3) Valaminek
vagy valamilyennek tart Elismerlek barátomnak. Én
nem ismerlek el uramnak. V. ö. ISMER.
ELISMERÉS, (el-ismerés) ősz. fn. Valaminek
megváltása, igaz gyanánt elfogadása, nem tagadása.
V. 6. ELISMER.

ELIGÉRÉS, (el-igérés) ősz. fn. Adott szó, melycél fogva valamit oda fogunk adni, vagy kölcsönözni.
ELIGÉRKÉZIK, (el-igérkézik) ősz. k. Saját
személyére nézve ígéri , hogy valahová menni , valaiiiiben részt venni fog. Eligérkezett üti társamul. Eli-je'rktttem vendégül. V. ö. ÍGÉRKEZIK.
ELIGTAT, 1. ELIKTAT.
ELIJED , (el-ijed) ősz. öuh. A hirtelen félelem
< llepi , nagyon megijed. Elijedsz , ha meghallod , mi
Istent.
ELIJESZT, (el-ijeszt) ősz. áth. Mást félelemmel
)<>lt el. A* itttnért , el ne ijeszsz. Egészen elijesztettél.
V. ö. UED, IJESZT.
ELIKTAT, (el-iktat) ősz. áth. Alattomban elszőktet, elrejt, eltitkol valakit. Régies kiavult szó.
ELILLAN, ELILLANT, (el-illan v. illant) ősz.
íính. Valamely rosztól tartván, veszélyt gyanítván, titkon odább áll, elsurran, elszökik. Elittant a poroszlók
•W. V. ő. ILLAN, ILLANT.
ELILLATOZIK, (el-illatozik) ősz. k. Illatozni
megszűnik , illatat többé nem érezni. Elillatoztak a
"•zták, a virágok. Átv. ért elvirágzik. V. ö. ILLATOZIK, ILLAT.
ELILLOG, (el-illog) ősz. őnh. Testét könnyeden hajtogatva elmegy, elballag. Vékony hangon el*Ug.
ELDCÁDKOZIK, (el-únádkozik) ősz. k. Folytán, tartósan imádkozik. Elimádkozik egész vasárnap
•'• únuptn. Használják tárgyesettel is áthatólag. El•"uidkoaa a reggeli imádságot. Elimádkozsa ae olva**, a feladott penitenetiát.
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ELISMERT, (el-iemert) ősz. mn. Igaz gyanánt
elfogadott, nem tagadott. Elitmert érdem. Elismert hiba.
ELISZAMODIK, (el-iszamodik) ősz. k. 1) Elsikamlik, elcsúszik. 2) Átv. ért szép csendesen elszökik, odább 411. V. ö. ISZAMODIK.
ELISZAPOSODIK, (el-iszaposodik) ősz. k. Az
iszap lassan-lassan ellepi, elterjed rajta. Eliszapotodik az árvíz járta metS.
ELISZIK, (el-iszik) ősz. k. 1) Ivarnál mulat,
időt tölt Eliszik ettétSl világot virradtig. 2) Áth. ért.
valamely italt elfogyaszt Eliszsza elölünk a legjobb
bort. A nagy barom eKszsza át apróbbak elöl a válubeli vitet. 3) Ivásra elpazarol, elveszteget Eliszsza
pénzű, ruháját. Eliszsza át estét. V. ö. EL, (2) és ISZIK.
ELISZKÓDK, (el-iszkódik) ősz. k. Valamely
roszat gyanítva, féltében elkotródik, odibb áll, elhordja az irháját. Tréfás alsó Írásmódba raló kifejezés. V. ö. ISZKÓDIK.
ELISZONYÍT, (el-iszonyit) ősz. áth. Valamely
borzasztó látmány, igen nagy félelemmel eltölt A sürtiböl dérohanó tigris elistonytíja át utast. V. ő. ISZONYÚ, ISZONYÍT.
ELISZONYODIK, (el-iszonyodik) ősz. k. Igen
nagy félelemmel telik el, nagyon elborzad, elretten.
V. ö. ISZONYODIK. Eliszonyodtam tőle, oly dühös és
utálatot volt.
ELITAT, (el-itat) ősz. áth. Ivók által elfogyaszt.
Elitatta vendégeivel minden borát.
ELITATÁS, (el-itatas) ősz. fn. 1) Ivók által
elfogyasztás. 2) Némely régi székely oklevelekben
ám. exeeutio. Talán, mivel ivással történt a végrehajtás, elkobzás, eldobolás.
ÉLTTEL, (el-itél) ősz. áth. 1) Valamely tárgy,
ügy fölött elmondja, mit itél róla, 1. ÍTÉL. 2) Valakit törvényes úton vagy biróilag vétkesnek vall, kárhoztat Elítélték a befogott tolvajokat. 3) Gyógytanilag : a kórjelekből valamely nyavalyának állapotját
meghatározza. (Crisim facit).
ELÍTÉLÉS, (el-itélés) ősz. fa. 1) Valamely
ügyről elmondása annak, mit felőle tartunk, Ítélünk.
V. ö. ÍTÉL. 2) Birói nyilatkozás, midőn valakit vétkesnek, s büntetésre méltónak vallunk. 3) Gyógytanilag : a nyavalya állapotának, mivoltának a mutatkozott kórjelekből meghatározása. (Crisis).
ELÍZA, női keresztnév, tt. ELÍZÁT, újabb korban használtatik Ertsébet, Emi helyett Elúabeth.
ELÍZEL, (el-ízel) ősz. áth. Valamit izeivé, kóstolva elkiván, elfogyaszt
ELÍZETLENÉDIK, (el-ízetlenédik) ősz. k. 1)
Étel-italról mondatik, midőn elveszti ízét Átv. ért
fonák, kelletlen modorú társalgóvá, savatlan beszédűvé válik.
ELÍZETLENÍT, (el-ízetlenít) ősz. áth. 1) Ételitalnak ízét veszi. 2) Átv. ért. valakit társalgásában
kelletlenné, beszédében savatlanná tesz.
ELJAJDÚL, (el-jajdúl) ősz. önh. Hirtelenül
jaj-kiáltásra fakad. Rá vág egyet a hajdú, arra igen
elj<ydv(l). (Népd).
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ELJÁR, (el-jár) ősz. önh. 1) Gyakran elmegy.
Eljár a templomba, a színházba. 2) Elmúlik, elfoly.
Az idő eljár, senkire sem vár. (Km). 3) Mondják a
nyelvről, szájról. Eljár a nyelve, eljár a nája, azaz
kifecsegi a titkot. 4) Valamit teljesít, valamiben foglalkodik. Eljár hivatalában, kötelességében, tisztében.
Majd eljárok én abban az ügyben. 5) Tárgyesettel:
ám. sorban látogat. Eljárni a bírákat, eljárni a legUgyesb ügyvédeket, orvosokat. Eljárni az urakat. 6)
Mondják a tánczról és némely más mozgásokról. Eljárni a toborzót, a csárdást. Eljárni a bolondját.
ELJÁRÁS, (el-járás) ősz. fn. 1) Gyakori elmenés valamely helyre. 2) Hivatalbeli, kezelési mód,
út, rend, mely szerint valamely ügyet elvégeznek.
Birói eljárás. Tistti eljárás. (Procedúra).
ELJÁRDOGÁL, ELJÁROGAT, (el-járdogál v.
—járogat) ősz. önh. Valahová gyakran elmegy. Eljárdogál a kedves ablaka alá. Eljárogat a szomszédba.
ELJÁRT, (el-járt) ősz. mn. Sok járás , menés,
kocsizás által elkoptatott, elrontott. Eljárt csizma.
Eljárt út.
ELJÁTSZÁS, (el-játszás) ősz. fn. l) Valaminek játék által elvesztése. 2) Színműnek, zeneműnek eléadása. 3) Átv. ért szerencsének, reménynek
saját hibánk által elszalasztása, megsemmisítése. V.
ö. ELJÁTSZIK.
ELJÁTSZIK, (el-játszik) ősz. k. 1) Folyvást,
tartósan játszik. Eljátszik egész éjjel. 2) Tárgyesettel
a) játékban valamit elveszt Eljátszani pénzét, jószágát, b) Színmüvet, zenemüvet eléad. Eljátszani a
legújabb franczia drámákat. Eljátszani Mozart, Haydn
remekjeit, c) Átv. ért Szerencsét, reményt saját
hibája, ügyetlensége, bűne által elszalaszt, semmivé
tesz. Eljátszani jövendőjét. Eljátszotta szerencséjét. V.
ö. EL, (2) és JÁTSZIK.
ELJEGYEZ, (el-jegyez) ősz. áth. A nőtlen
férfi valamely nőt jövendő házastársául kijelelvén,
kiválasztván, kézfogás, gyűrű- vagy kendőváltás által
tudatja, biztosítja, hogy elveszi.
ELJEGYZÉS, (él-jegyzés) ősz. fn. Innepélyes
szertartás, midőn a mátkák kézfogás és némely más
szokások végrehajtása mellett egymásnak házasságot
ígérnek.
ELJÖ, ELJÖN, (el-jő v. -jön) ősz. önh. A távolban levő elérkezik, megjelen. EljSnek a meghívott
vendégek. Átv. ért mondják elvont tárgyakról. Eljön
az idő. Majd eljön a vénség is, ha meg nem halunk.
Eljön a* ítélet.
ELJÖVÉS, (el-jővés) ősz. fn. A távolban levőnek ide jövése, ide érkezése.
ELJÖVET, (1), (el-jövet) ősz. ih. Eljövés alkalmával, eljövetelkor. Eljöveí majd beszéljünk a dologról.
ELJÖVET, (2), ELJÖVETEL, (el-jövet v. -jövetel) ősz. fn. Azon eszmét fejezi ki, midőn azt
akarjuk jelenteni, hogy valaki már valósággal megjött Egyébiránt a köz szokás szerint az, eljőve* 69 djövtt egy értelemben használtatnak.
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ELJUT, (el-jut) ÖM. önh. Bizonyos helyre, tároliágn elér. Végre eljutottunk a kívánt ezélra. V. ö.
EL,(2)éiJUT.
ELJUTÁS, (el-jntáí) ősz. fh. Elérkezés, odaérés
Tikmely helyre vagy ezélra.

félre áll, elgörbül.' Átv. ért a szóban fennakad vagy
olyast mond, mit maga sem akart, miáltal elárulja
magát. Elkámpictorodott a nyelve. Alsó, népies Írásmódba való tájszó.
ELKÁMPÚL, (el-kámpúl) ősz. önh. Az arczvonásokról és szemekről mondatik, midőn rendes helyzeteikből kifordulva eltorzulnak. Olyat ivott, hogy a
szemei elkámpúltak bele. V. ö. KÁMPÚL.
ELKANALAZ, (el-kanalaz) ősz. áth. Tulajd. az
ételt kanállal eleszi más elől. Átv. és tréfás népnyelven : más elől elkap, valaminek elnyerésében mást
megelőz.
ELKÁNYAD, (el-kányad) ősz. önh. Tájszó, ám.
ellankad, elfárad, mintegy elkauyúl, elkonyűl.
ELKANYARÍT, (el-kanyarít) ősz. áth. Kanyarítva elkap , elvesz, elvág, elharap. A szántó ökör elkany árit ott egy harapást a szomszéd vetésből. Egy darabot elkanyarítani a kerek sajtból, a kenyérből. Egykét vágást elkanyarítani a más rétjéből. V. ö. EL, f2)
és KANYARÉT.
ELKANYARODIK, (el-kanyarodik) ősz. k. Kanyarodva, azaz körvonalban elfordul. Elkanyarodik a
hadsereg. Köz. ért. az egyenes vonaltól jobbra vagy
balra eltér. Elkanyarodik az út. Elkanyarodik a repülő sas, kánya, midőn a zsákmánynak neki kerül. V.
ö. EL, (2) és KANYARODIK.
ELKAP, (el-kap) ősz. áth. 1) Valami futót, repülőt, levegőben szállót, kezével, körmével, szájával
stb. elfog. Elkapja a macska az egeret, az agár a
nyulat. Elkapja, mint eb a legyet. (Km.) Elkapja a
labdát. 2) Elvész. A kutya elkapja a macskától a
konczot. 3) Valamely bajba, betegségbe esik. Elkapni a náthát. Elkapni a koszt. Elkapni a rUhel.
himlőt. 4) Elragad. Elkapták a lovak a kocsit. Átv.
ért. elkapta a sok dicséret, azaz kényessé tette. Ez
értelemben önhatólag is használtatik. Már igen elkapott, azaz dicsérgetés vagy engedékenység által clkényesedett.
ELKAPÁL, (1), (el-kapál) ősz. áth. Kapával
helyéből elmozdít, elhány valamit. Elkapálni a földet, a sarat. Elkapálni az útról a füvet, gazt. V. ö.
EL, (2) és KAPÁL.
ELKAPÁL, (2), (1. fönebb) ősz. önh. Folyvást
kapál. Elkapál reggeltől estig.
ELKAPAR, (el-kapar), ősz. áth. Ujjakkal vagy
körmökkel kaparva valamit helyéből elmozdít. V. ö.
EL, (2) és KAPAR. Elkaparja a tyúk a szemelet, polyvát, szemet. Elkaparja a kutya a földet, midőn valamit szaglász.
ELKAPARÍT, v. ELKAPARINT, (el-kaparít
v. -kaparint) ősz. áth. Tréfás nyelven : valamit más
elől eldug, elragad, maga számára eltesz, ellop. Elkapariíotta amit talált. Elkaparftottam az orra e/67.
ELKAPÁS, (el-kapás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg fogás, midőn valamit elkapunk; elvevés, elragadás, elfogás.
ELKAPAT, (el-kapat) ősz. áth. l) Tulajd. valamit elragadni enged. Elkapntn! a kocsit a szilaj

ELKÁBÍT, (el-kábít) ősz. áth. Egészen kábává
\m.WábUja a türü gSz, a nagy forróidg. EUcábitja
o ntuyködurranás. Elkábtíja elméjét a sok hítelgés,
tMgot dicséret. V. 5. EL, (2) és KÁBÍT.
ELKÁBÚL, (el-kábúl) ősz. önh. Egészen kábává leu. EUedbélni valamitSl vagy valamiben. Elkábul ftje a tok táj miatt. EUcábúl bele. V. ö. EL, (2)
ét KÁBÓL.
ELKACSOSODIK, (el-kacsosodik) ősz. k. Kacsii elszaporodnak. V. ö. KACS. Eücacsosodik a
•xK, elkacscuodnak némely fölfutó növények, pl.
ferwfc
ELKACZAG, (el-kaczag) ősz. önh. 1) Folyvást,
tartótu kacsag. Jóízűen elkaczagni valami fölött.
EUuung rajta. 2) Tárgyesettel : kaczagva tölt el.
Eüaaagni a* időt. 3) Visszaható névmás tárgyesete'rel: kaczagáira fakad. EUcaczagja magát. V. ö.
KACZAG.
ELKALAPÁL, (el-kalapál) ősz. áth. 1) Kalapilva elkoptat, elnyújt Elkalapálni a vasat. 2) Átv.
« tréfás ért. eldönget, elpufogat. Elkalapálták a
iótít.
ELKALIHPÁL, (el-kalimpál) ősz. önh. Kalimpázra, azaz szédelegve elforog, mint pl. akit erősen
fejbe ütnek vagy eltaszítanak, elpenderítenek. V. ö.
KALIMPA.
ELKALIMFÁZ, 1. ELKAUMPÁL.
ELKALL, (el-kall) ősz. áth. Kallóban a szövetnek hosszúkás szálait, gubanczait elnyírja, elnyesi, elkoptatja. Átv. ért ruhaneműt hosszas viselés
álul elszakgat
ELKALL AT, (el-kallat) ősz. áth. Ruhafélét elrwl, elkoptat V. ö. ELKALUK.
ELKALLIK, (el-kallik) ősz. k. A kallóban elveuti gubanczait, hosszúkás szőrét. Köz. ért. elkopik, elvásik, elszakad. ElkaUik viselésben a ruha.
ELKALLOTT, (el-kallott) ősz. mn. 1) A kaidban gnbanczaitól , hosszú szőrétől 'megtisztult.
E:íaltott tstlr. 2) Átv. ért Elkopott, clvásott, elszakadt Elkallóit ócska ruha.
ELKALLÓDIK , (el-kallódik) ősz. belsz. A
kiüóban gnbanczai lekopnak. Átv. és köz. ért lassanlusan elfogj, elkopik, elvesz. A hívtelen kezek között
•"iillódik a* árvák pénze. Elesége bőven volt, de lasfink'nt elkallódott.
ELKALMÁBKODIK, (el-kalmárkodik) Ősz. k.
Folyvást, tartósan fizi a kalmárságot. Tárgyesettel :
roszúl vagy szerencsétlenfii kalinárkodva elveszteí*t. Elkalmárkodta mindenét. V. ö. EL, (2) és KALMÁRKODIK.
ELKÁMPICSORODIK, (el-kámpicsorodik) ősz.
k. Tulajd. akkor mondatik, midó.i valami, pl. a száj,
AKAD.
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lovai által. Atv. ért. valakit roszra szoktat, elkényeztet Nagy engedékenytég által elkapatni a gyermeket.
Visszaható névmással : Elkapatni magát át indulattól, haragtól, gBgtSl stb. ám. átokban semmi mértéket
nem tartani.
ELKAPATÁS, (el-kapatás) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valamit vagy valakit elkapatnnk; elkényezteti, indalat által elragadtatás.

ELKAPDOS, ELKAPDOZ, 1. ELKAPKOD.
ELKAPDOSÁS, ELKAPDOZÁ3, 1. ELKAPKODÁS.

ELKAPKOD, (el-kapkod) ősz. áth. 1) Gyakran,
többfélét vagy többet elkap. Elkapkodja tártai elöl
a Uhullott gytimSletSt. V. ö. ELKAP. 2) Árukat
mintegy mis elöl elragadva hirtelen megvásárol. A
ritka, jó ét oletó árukat hamar elkapkodják.
ELKAPKODÁS, (el-kapkodás) ősz. fa. 1) Cselekvény, midőn valamit hamar egymás után elkapnak. V. ö. ELKAP, 1) és 2). 2) Az áraknak mások
elöl hirtelen megvásárlása.
ELKABDLAPOZ , (el-kard-lapoz) ősz. áth.
Kardlappal fitve, verve elhajt, elfiz, elkerget valakit
ELKÁEHOZtK, (el-kárhozik) ősz. k. Vallási
ért az őrök üdvösségből és mennyországból kizáratik, s örök büntetésbe esik. A ki hitten ét megkertntelkedik, UdvStUl: a ki pedig nem hitten, elkárhonk.
(Márk. 16. 16.)
ELKÁBHOZOTT, (el-kárhozott) ősz. mn. Őrök
üdvösségtől megfosztott, mennyországból kizárt, s
őrök büntetésbe esett. Elkárhotott bűnötök, gonowtévblc. Elkárhotott lélek.
ELKÁBHOZTAT, (el-kárhoztat) 3sz. áth. Ezen
összetett alakban egyedfii vallásilag használtalak, s
ám. örök büntetésre Ítél, pokolra taszít; vagy olyas
cselekedetre ingerel, mely az embert örök kárhozatra
juttatja. V. ö. KÁRHOZTAT, KÁEHOZAT.
ELKARMOL, (el-karmol) ősz. áth. Körmökkel
elvakar, összevakar. Á maetka elkarmolta a képét.
V. ö. KARMOL.
ELKÁROMOL, (el-káromol) ősz. áth. 1) Káromolva elijeszt, elhajt, elfiz. 2) Visszaható névmással:
elkáromolja magát, azaz káromkodva megszólal, káromkodásra fakad. V. ő. KÁROMOL.
ELKARÓZ, (el-karóz) ősz. áth. Karókkal elrekesrt, elkerít, elzár. Elkarótm a vadat kertet. Hadi
tudományban : a sereget, tábort levert karók által
elsánczolja, biztosítja.
ELKÁHTOL, (el-kártol) ősz. áth. A gyapjat
tisztítás végett elgerebenezi, úgynevezett kárttal
vagy kardácscsal elgyaratja. Csapók és posztósok
mfiszava.
ELKÁRTTÁZ, (el-kártyáz) ősz. áth. Valamit
kártyajátékban elveszteget Elkdrtydtni a péntt. Elkártyám át időt. Minden jónágát elkártyátta.
ELKÁSÁSODIK, (el-kásásodik) ősz. k. Némely gyümölcsökről mondják, midőn azok igen elérvén scivós természetöket elvesztik, • hasaik kása-
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formájúakká lesznek. EUcátátodik a tárga dinnye.
EUcdtátodnak némely almafajok, körték stb.
ELKASZÁL, (el-kaszál) ősz. áth. 1) Növényt,
füvet valamely helyről kaszálva eltakarít, eltulajdonít EUcattdlta a ttomttéd rétjét. 2) A kaszil&it
elvégzi.
ELKASZDfBÁL, (el-kaszimbál) ősz. áth. Ideoda húzkodva, ránczigálva elkuszál, rendetlenné tesz.
Elkanimbálni át ágyat. Elkattimbdlni a gabonakévéket, a kepéket, a tténarendéket.
ELKAVAR, (el-kavar) őse. átb. Híg vagy őszre
nem álló testet, kézzel vagy valamely eszközzel összevissza forgat, szétzavar. EUcavarni a Kittet a hordóban. Elkavarni a vakolni való műtét, a tártapaut. Elkavarni a foteléban a kátát. V. ö. KAVAR, KEVER.
ELKAVARODIK, (el-kavarodik) ősz. k. Görbe,
keringőe vonalakban elszáll, elcsavarodik. Elkavarodnak a hollók, varjuk, tatok.
— ELKÉDIK, (el-kéd-ik) ősz. igeképző, mint
Mtelkedik; mély hangon — alkodik, mint MV (=&htt
alkodik.
ELKEDVEL, (el-kedvel) ősz. áth. lásd ELSZERET.
ELKEDVETLENEDIK, (el-kedvetlenédik) ősz.
k. Kedvét elveszti, elszomorodik, kedvetlenné lesz.
ELKEDVETLENÍT, (el-kedvetlenít) ősz. áft.
Eszközli, okozza, hogy valaki kedvetlenné legyen;
elszomorít; kedvét veszi valakinek.
ELKEDVETLENÜL, (el-kedvetlenül) ősz. önh.
1. ELKEDVETLENEDIK.
ELKEFEL, (el-kefél) ősz. áth. Kefével eltiutít, eltakarít, elseper. Elkefélni a ruháról a port,pelyhet. Átv. és tréfás ért. elver, elpufogat Jól elkefélték
a hátát.
ELKEGYETLENÉDIK, (el-kegyetlenédik) ősz.
k. 1. ELKÉGYETLENÜL.
ELKEGYETLENÜL, (el-kegyetlenül) ö«z. önh.
KegyeÜen indulatává fajul el. Át önkényt úr könnyen
F.T.KRT., ELKEL, (el-kel v. -kél) ősz. önh. 1)
Elfogy. Hátánál tok Kttt ét ttir elkel. Már mütdmtttl
elkelt. Márton ludja, a Bakonynak már lehullott levele. (Kisf. S.) 2) Eladatik. Győrben ét Motonban tok
gabona elkel. Oletó vagy drága áron elkel. 3) Szükség
van rá. Nála it elkelne a jobb fitetét. 4) Elvesx. Ezen
értelme a régieknél divatozott 5) Elmegy. Elkelt tSlUnk mettte földre. Kelj el innen. 6) Mondják a tésztáról , kovászról, midőn igen elérik, elrepedez,
elerjed.
ELKELEPÉL, (el-kelepél) ősz. áth. Kelepelve
elfiz, elkerget.
ELKEMÉNYÉDIK, (el-keményédik) ősz. k. 1.
ELKEMENYÜL.
ELKEMÉNYÍT, (el-keményít) ősz. áth. Átv.
ért Keménynyé változtat által, szilárddá tese, megedz. EUceménytíette a tok vittontagtág. V. 5. KEMÉNY.
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ELKEMÉNYŰL, (el-keményül) ős*, önh. Átv.
s kül beláttátok ellen elszilárdul, megedződik; hajthttatUnná, érzéketlenné lesz. ElkeményüU a ttive.
ELKEN, (el-ken) ősz. áth. 1) Szótken, kenés
álul felhasznál. Elkente a koctit minden haját. 2)
Elpiukol, ebtsiroz, elmocskol. Elkenni ttirral a rutót T. ö. EL, (2) és KEN.
ELKENDŐZ, (el-kendőz) ősz. áth. Kendőválttiul Usastáraul eljegyez.
ELKENDŐZÉS, (el-kendőzés) ősz. fn. Eljegytéii uertartás, mely kendőváltással történik.
ELKÉNYÉSÉDIK, (el-kényésédik) ősz. k. Kénjei természetűvé változik által; elpuhúl, elfinnyá•odik. Y. ö. KÉNYES.
ELKÉNYEZTET, (el-kényéztet) ősz. áth. Tulligoi kedvezés, dicsérés, hízelgés által kényessé tesz,
illetőleg elpohít, elfínnyásít Nem kell a gyermeket
tlíétyötefiH.
ELKENYEZTETÉS, (el-kényéztetés) ősz. £n.
HiUi bánásmód, mely által valakit elkényeztetnek.
V. ö. ELKÉNYEZTET.
ELKÉNYSZÉRÍT, (el-klnytzerít) ősz. áth. Elmenni kényszerít, elmenésre erőszakol. Erőszakos
bánás által elnyom vagy hasonló erőszakra készt.
ELKÉNYSZERÉDIK, ö«z. k. Önkény, s erőlakos bánás miatt elnyomorodik, vagy hasonló erőusJtra vetemedik. Tréfás értelemben : bortól elázik.
ELKÉPED, (el-képed) ősz. önh. 1) Nagy félelem és rettegés miatt képe elváltozik, elsápad, elbalaványúl. 2) Elbámul, csudálkozásában oda lesz.
ELKÉR, (el-kér) ősz. áth. Kijelenti szóval abbeli kívánságát, hogy valakit vagy valamit elvihessen.
Elkérni köUtön valakitől a bundát. Elkérni tegütégül
a uomttéd ételedét. Nekem nem adja, kérd el tőle te.
ELKÉBDÉZ, (el-kérdéz) ősz. áth. Valakit különféle tárgyakról kitndakol. Kikérdezni a jövevényt
•ti kalandjairól. Uasználtatik személyes tárgyeset
nélkül is, pl. Elkérdette, mi történt. Minden aprótdgot,
toded eteményt elkérdetett.
Rf.KF.RF.nZTK, (el-kéredzik) ősz. k. Kér valakit, hogy elmennie szabad legyen. A ételed elkéredtett,
iojjr beteg ttüleit meglátogathatta. A diák át otkoláW tlkértdteít háta.
ELKÉRÉS, (el-keres) ősz. áth. Valamit sokáig,
tartósan kére*. Úgy elkerette, még tem akadt rá.
ELKÉRGESÉDIK, (el-kérgesédik) ősz. k. Kérge*»i változik által; oly keménynyó, rögössé lesz,
mint s kéreg. Elkérgetédik a tenyere, talpa. Máskép:
'.Icterepetedik.
ELKÉRGESÍT, (el-kéigesít) ősz. áth. Kérgessé
uu. A imádba elkérgettíeUe a tenyerét.
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ELKERGETÉS, (el-kergetés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn embert vagy más állatot valahonnan kergetve
elűznek, elhajtanak.
ELKÉRGÜL, (el-kérgül) ősz. önh. 1. ELKÉRGESÉDIK.
ELKERÍT, (el-kerít) ősz. áth. Sövénynyel, gyöpiivel, karókkal, palánkkal, árokkal stb. valamit egészen körülvesz, a járókelők elől elzár. Elkeríteni a
tagotttályban jutott réttt. V. ö. KERÍT. Átv. ért. a
káromkodásnak nagy feneket vet Amúgy pajkotan
elkerítette.
ELKÉRTÉL, (el-kertél) ősz. áth. Valamely tért
kert gyanánt körttlárkol, elkerít
ELKERÜL, (el-kerül) ősz. áth. 1) Valamitől
úgy eltávozik, hogy közelebbi érintkezésbe ne jőjön
vele. Elkerüli a nagy tárt, a gonosz tartóságot. 2)
Megmenekszik. Elkerüli a büntetett. El nem kerülöd
át akattiófát. 3) Átv. ért elkerülte figyelmemet, azaz
nem vettem észre. 4) Tárgy eset nélkül: kerülve más
felé megy. Elkerült Buda f elé. V. ö. KERÜL.
ELKERÜLHETETLEN, (el-kerülhetetlen) ősz.
mn. Amit elkerülni nem lehet, ami elébb-utóbb megtörténik rajtunk, ami ellen nincs menekvés. A halál
elkerülheteUen. Mint ih. elkerülhetetlenül. V. ö. ELKERÜL.
ELKERÜLHETETLENÜL, ősz. ih. Minden bizonynyal, menthetetlenül. Elkerülhetetlenül meg fogják
St vétkeért büntetni.
ELKERÜLHETLEN , 1. ELKERÜLHETETLEN.
ELKERÜLHETŐ, (el-kemlhetö) ősz. mn. Amit
el lehet kerülni. V. ö. ELKERÜL.
ELKESEREDÉS, (el-kcserédés) ősz. fn. Átv.
szomorúsággal és boszúval párosult harag, az elégületlenségnek azon foka, mely elszánt cselekvésre fakad ki.
ELKESEREDIK, (el-keserédik) ősz. k. 1) Tulajd. keserűvé változik által. De ezen értelemben nem
divatos, helyette megketeredik vagy elketernyétedik
van szokásban. 2) Átv. ért sok, kivált méltatlan sérelmek miatt mélyen elszomorodik , s boszút forraló
haragra lobban. Zsarolás, önkény, kegyetlen bánat miatt elkeseredett nép.
ELKESERÍT, (el-keserít) ősz. áth. 1) Tulajd.
Keserűvé változtat el. V. ö. KESERŰ. 2) Átv. és
köz ért sok sérelem, bántás, jogtalanság által mélyen
elszomorít, s boszuval vegyes haragra gerjeszt. Át
alattvalót elkeseríti urának kegyetlen ttaroláta.
ELKESERÍTÉS, (el-keserítés) ősz. fn. 1) Tulajd. valaminek keserűvé tétele. 2) Átv. ért. sérelmek, jogtalanságok által elszomorítás, és boszús haELKÉRGESŰL, (el-kérgcsul) ősz. önh. L EL- ragra fölgerjesztés. Ás urak ttarnokiága a jobbágyok
elketerítéte.
KÍRGESÉDIK.
ELKESERNYÉSÉDIK, (el-kesernyésédik) ősz.
ELKERGET, (el-kerget) ősz. áth. Kergetve el
b»jt, eioz, eltávolít V. ö. KEKUET. Elkergetni aju k. Kesernyéssé lesz. V. ö. KESERNYÉS.
ELKESERNYÉSÍT, (el-kesernyésft) ősz. áth.
a OlotMl. Elkergetni a gyVmOlctVt körül ólai
Kesernyéssé tesz. V. ö. KESERNYÉS.
11*

167

ELKESERÜL—ELKEZD

ELKESERÜL, (el-keserül) ősz. önh. 1. ELKESEREDIK.
ELKÉSÉS, (el-késés) ősz. fa. A kiszabott időre
meg nem jelenés. V. ö. ELKÉSIK.
ELKÉSIK, (el-késik) ÖBZ. k. A kiszabott időre
meg nem jelen, valamit utóbb tesz , hogysem kellett
volna. Elkeni a gStSsröl. Elkérni a templomi tanitásról. Elkésni a* irattal. Elkérni a nyári munkával,
ttántáttal, aratással, stOreteléstel. V. ö. EL, (2) és
KÉSIK.
ELKÉSÖDDI, (el-késődik) OBI. k. Mondjuk időszakról, vagy általán időről, midőn vége felé jár. ElkésSdik a nap. Elkésddik <u idő.
, ELKÉSZÍT, (el-készft) ősz. átb. 1) A munkába
vett dolgot egészen elvégezi, kiállítja. ElkéttÜeni a
ruhát. ElkéttÜeni a könyvet. 2) Úgy elrendez, hogy
valamire alkalmas, képes, czélszerfi, ügyes legyen.
Elkéstíteni a házai lakatra. EUcétttteni valakit tű oskolai vagy ügyvédi vittgálatra. Elkéstíteni a koctit
hosstu útra. ElkéttÜeni a konyhára valókat. 3) A kedélyt előre úgy hangolja, hogy valamely esemény
igen meglepő ne legyen reá nézve. Elkéstíteni valakit a ttomorá Mr hallására.
ELKÉSZÍTÉS, (el-készités) ősz. fa. 1) Munkába vett tárgynak elvégzése, kiállítása. 2) Valamire
ügyessé, képessé, czélszerfivé tevés. 3) A kedélynek
oly hangolása, melynél fogva valamely váratlan nagy
esemény által fölötte meg ne zavarodjék. V. ö. ELKÉSZÍT
ELKÉSZÜL, (el-késtül) ősz. önh. 1) Kész lesz
(elvont értelemben, figyelem nélkül a készítőre). Elkénül a ruha, kocsi, könyv, hát. 2) Elmenésre szükséges intézkedéseket tesz, elmenni szándékozik. Városból tikettül falura lakni. 3) Valamire előre elszánja magát Elkéttül a etapátra, a halálra. V. ö.
KÉSZÜL.
ELKEVÉLYÉDIK, (el-kevélyédik) ősz. k. Kevély természetűvé válik, ejbfzza magát Elébb iterény
volt, de a tok hitdgés ét dicséretek miatt elkevélyedett.
ELKEVER, (el-kever) ősz. ith. 1) Részekre
eloszlat, s azáltal egyformává tesz. Elkeveri a rántott. Elkeveri a kovát* kOté tett burgonyalisttet. 2)
Elzavar, elhányvet. Elkeverni a válogatott almákat a
hibátokkal. Elkeverni a náptojátokat át épekkel. V. ö.
KEVER.
ELKEVEREDIK, (el-keverédik) ősz. k. Ami
rendbe volt szedve, vagy ami öszve nem való, öszvevissza zavarodik, hányódik, elvegyül. KOteletvényei a
tok irományok kötött elkeveredtek.
ELKEVERÉS, (el-keverés) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valamit elkeverünk. V. ő. ELKEVER.
ELKEZD, (el-kezd) ősz. áth. Valamibe bele
kap, bele fog, valamely dolgot, munkát folyamatba
vesz. Vonz 1) tárgy esetet, péld. Elketdi a ttántátt,
aratátt, nyomtatott. Elketdi a pert. 2) határtalan módú igét, péld. Elketd ttántani, aratni, nyomtatni. 3)

ELKEZDŐDIK—ELKÍVÁN

168

l tárgyesetet és határtalan módú igét egyszerre, péld.
:
Elketdi a földet ttántani, a butát aratni, nyomtatni.
\
ELKEZDŐDIK, (el-kezdődik) ősz. belsz. Vak
| mely tárgynak, ügynek, történetnek eleje megered,
valami lenni kezd. ElketdSdik a tavasa munka. Elkezdődik a háború. ElketdSdik a tene, színpadi eléadát.
V. ö. KEZD, KEZDŐDIK.
EL-KI, (el-ki) ősz. igekötő, melyben Át el t Iá
erősbitésére szolgál, kivált versezetekben.
A régieknél gyakoribb.
„El-kiszálltak a kicsinyek,
Hűlt a fészek és fires,
A vándor-madár magának
Úti társakat keres.'1

Tompa.

„Hogy egyéb dolgától megnresült vala,
Több leány táraival ol-kikészul vala."
Istvánfi Pál a XVI. században.
ELKIABÁL, (el-kiabál) ősz. áth, 1) Kiabalv*
elűz, elkerget, eltávolít, eUjeszt A kocsis elkiabálja
át útban levőket. 2) Tárgyeset nélkül : folytonosan
kiabál.
ELKIÁLT, (el-kiált) ősz. áth. 1) Kiáltva szólít
valakit, hogy menjen vagy jőjön el. 2) Visszaható
névmással : elfakad kiáltva. Elkiáltom magamat, elindítod magadal, elkiáltja magát, stb. 3) Messze kiált
Elkiáltott a harmadik szomszédba. 4) Kiáltó hangon
elmond. Át éjjeli Sr már elkiáltotta a tí» órát.
ELKIÁLTÁS, (el-kiáltás) ősz. fa. Kiáltó hangn
fakadás. Kiáltó hangon elmondás.
ELKIETLENÉDIK , (el-kietlenédik) ősz. k.
Egészen kietlenné lesz, elvadul, elpusztul. A* ellenség
pusztította vidékekelkietlenednek. V. ő. EL, (2) és KIETLEN, KD3TLENEDIK.
ELKIETLENÍT, (el-kietlenít) ősz. átb. Egészen
kietlenné, vadonná, pusztává tesz valamely vidé- két, tájt.
ELKÍNOZ, (el-kínoz) ősz. áth. Folytonosan kínozva elgyötör, elnyomorít. Nagy teherrel é* koplaltatással elkfnotm a barmot. V. ö. EL, (2) és KÍNOZ.
ELKINZÁS, (el-kinzás) ősz. fn. Folytonosan
okozott kínokkal gyötrés, nyomorgatás, elcsigázás.
ELKÍSÉR, (el-kisér) ősz. áth. 1) Bizonyos távolságig valakit, gyalog, lóháton, kocsin, hajón stb.
követ; útitárs gyanánt megy el valakivel. Éltesén*
barátját a stomttéd helyiégig. Elkitérni a gyermeket
oskolába. Valakit merd kíváncsiságból elkísérni hátáig. 2) Társalgási ért vakkit tiszteletből, társadalmi illemből valahová kísér. Elkitérni a hölgyekéi a
stinhátba. Elkitérni a vendéget át elostobáig, a lépcsötetig. 3) Átv. ért velünk van, el nem marad, el
nem hagy. Át erény elkísér bennünket a túlvilágra.
ELKÍVÁN, ELKÍVÁN, (el-kiván) ősz. áth. Valamit bírni, elnyerni kivan; ami szépet, jót, kedvest,
tetszetőst másnál vagy máson lát, szinte bírni
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obsjtjs. Elkívánta új divata kocsimat. V. ö. EL, (2) Tárgyesettel: ügyetlen, értetlen módon valamely mivet vagy müvet elront, hibásan készít. A tudatlan
é, KÍVÁN.
ELKÍVÁNKOZIK, (el-kivánkonk) ÖBZ. k. Eléb- késmives elkontárkodja a reá bízott munkát. V. ö.
bi helyéről, állásából, hivatalából elmenni kivan. El- KONTÁR.
ELKONTÁRODIK, (el-kontárodik) ősz. k. Oly
tnxfaiiocft Pestről Budára. Elkívánkozik a gyalog
atredtS a lovatok köti. Ritka fiú, ki elkívánkoznék kézmivesröl mondjuk, ki mesterségét előbb meglehetősen értvén, utóbb hanyagság által kitanul belőle, s
101001.
ELKOBORCZOL, (el-koborczol) ÖBZ. önh. Lö- kontárhoz hasonlóvá lesz.
ELKONTÁROZ, (el-kontiroz) ősz. áth. Valatyögi ügy csizmáit vagy sarait maga után húzva elmely kézmivet, vagy művészeti munkát, ügyetlenül
megy- V. 6. KOBORCZ, KOBORCZOL.
ELKÓBOROL, (el-kóborol) ősz. önh. 1) Kóbo- elront. Elkontározni a ruhát. Elkontárotni valamely
rol™ elmegy. Dyenek voltak a hnssita csehek, kiket arezképet vagy képszobort. V. ö. KONTÁR.
ELKONNYAD, (el-konnyad) ősz. önh. Mondjuk
tttktíborlóknak hívtak az egykorú történetírók. 2)
Tfagyesettel : lator, zsivány módjára elrabol, elpusz- növények ágairól, szárairól, midőn hervadásnak indulva, lekonyulnak s elfonnyadnak.
tít, tlzsákmaayol valamit.
ELKONYÚL, 1. ELKONNYAD.
ELKOBOZ, (el-koboz) ősz. áth. Vagyont, jószáELKOPÁS, (el-kopás) ősz. fn. Viselet, hasznágot, irat bfintetésképen elv&sz.Elkobotni a felségsértSk birtokait. Elkobotni T. kobtani a dugdrutok által lat, hordozás, dörzsölés stb. által, valamely testnek
elcsiezolása, külső részeinek elmállása. V. ö. ELtettmpésteU árukat. V. ö. KOBOZ, ige.
ELKOBZÁS, (el-kobzas) ősz. fn. Törvényható- KOPIK.
ELKOPIK, (cl-kopik) ősz. k. Viselet, használat,
•tgi <Ijiráe, midőn valamely birtokot, jószágot, árut
bfintetésképen elvesznek valakitől. Tiltott áruk elkob- dörzsölés, hordozás stb. által elcsiszolódik, külső részei elmállanak, elhullanak. Elkopik a sokáig viselt
<dio. Lopott jónágok elkobzása.
ELKOCSIKAZ, (el-kocsikáz) ősz. önh. Mulat- ruha. Elkopik a stántóvas, kés, kapa, kasza éle. Átv.
tágból, időtöltésből kocsin kisebb kirándulást tesz. ért. divatból kimegy, elavul, elvénül. V. ö. EL, (2)
ELKOCSIZ, (el-kocsiz) ősz. önh. Kocsin elmegy, és KOPIK.
ELKOPOGAT, (el-kopogat) ősz. gyak. áth.
drindúl, elutazik.
ELKOCZKÁZ, (el-koczkáz) ősz. áth. Koczkajá- Kopogatva elűz, elhajt, elijeszt. Sokáig, folytatólag
tókon elveset. Elkoctkdtta fentit. Átv. őrt. Ügyét kopogat.
ELKOPOGTAT, (el-kopogtat) ősz. gyak. áth.
egyedül vak szerencsére bízva elrontja. Elkoctkátni
Kopogtatva, fitögetve eltördel, szétzúzogat Elkopogaertncséjét, jövendőjét. V. ö. KOCZKÁZ.
ELKÓKKAD, (el-kókkad) ősz. önh. Mondjuk tatni a diót, mogyorót.
ELKOPPAD, (el-koppad), ősz. önh. Tollat, siőnövényekről, midőn leveleik, virágaik lekonyulva elrét, haját veszti; kopaszszá lesz. Elkoppad viselésben,
utnak, elhervadnak.
ELKÓKKASZT, (el-kókkaszt) ősz. áth. A nö- vagy a molyok által a bunda. Elkoppad a hagymázos
vény levelét vagy virágát lekonyítva elszárasztja. A beteg feje. V. ö. KOPPAD, KOPASZ.
ELKOPPANT, (el-koppant) ősz. áth. Úgyneveforró nap elkókkaszfja a gyönge ibolyákat.
zett koppantóval az égő gyertyának hamvát veszi.
ELKOLDÚL, (el-koldúl) ősz. áth. Koldulva,
ELKOPTAT, (el-koptat) ősz. áth. Viselés, dörvagy koldus módjára csengve, elkér valamit
zsölés, használás stb. által valamit elcsiszol, külső
ELKOLDÚSODIK, (el-koldúsodik) Ősz. k. Fo- részeit elhullatja, elvásítja. Elkoptatni a csizma talkonként koldus állapotra jut. Hanyagság, pazarlás pát. Elkoptatni a kés élét. V. ö. EL, (2) és KOPTAT.
által tUcoldúsodhatik a gazdag is. V. ö. KOLDUS.
ELKOPTATÁS, (elkoptatás) ősz. fn. Cselekvés,
ELKOMOLYÍT, (el-komolyít) ősz. átb. Derült mely által eszközöljük, okozzuk, hogy valami elutxot komolyra változtat A mily gondolkodás elko- kopik.
molyítja a vidám aretot is. V. ö. KOMOLY.
ELKORBÁCSOL, (el-kor-bácsol) ősz. áth. 1)
ELKOMORÍT, (el-komorít) ősz. áth. A kedélyt Korbácscsal elűz, elhajt, elkerget. Elkorbácsolm a
komorrá változtatja. A sok szenvedés, fájdalom, mél- tolvaj cselédet. 2) Korbácscsal öszvevissza ver, jól
megver. Úgy elkorbácsolták, hogy alig rúgott. V. ö.
tatlan bánás eUcomortíotta. V. ö. KOMOR.
ELKOMORODIK, (el-komorodik) ősz. k. Komor EL, (2) és KORBÁCSOL.
ELKORCSÍT, (el-korcsit) ősz. áth. A maga netekintetet vesz föl, fokonként komorabbá lesz. V. ö.
mében korcscsá, elfajnlttá tesz valakit vagy valamit.
KOMOR.
ELKOMORÚL, ősz. önh. 1. ELKOMORODIK. V. ö. KORCS.
ELKOMPOL, (el-kompol) ősz. áth. Földet, réELKORCSOSÍT, (el-korcsosít) ősz. áth. Korcsos
tet, legelőt gyepből hányt kompokkal elkerít, elzár. természetűvé változtat el. V. ö. KORCSOS. Elkoresositani a nemes fajt.
V. ö. KOMP, KOMPOL.
ELKORCSOSODÁS, (el-korcsosodás) ősz. fn.
ELKONTÁRKODIK, (el-kontárkodik) ősz. k. j
Mint eróUtt nem avatott mesterember dolgozgat. ' Változás az állati vagy növényi természetben, mi-
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dőn nemének eredeti tulajdonságaiból kivetkőzik,
elfajzik.
ELKORCSOSODIK, (el-korcsosodik) ősz. k.
Eredeti természetétől elfajul, elaljasodik, korcscsá lesz.
V. ö. EL, (2) és KORCSOSODIK.
ELKORCSÚL, (el-korcsúl) ősz. önh. 1. ELKORCSOSODIK.
ELKORDÉL, (el-kordél) ősz. 4th. Valamit hirtelenkedés, könnyelműség által, főlszínüleg cselekedve elront, eljátszik. Elkordélni a eterenetit. Elkordilta a dolgot. V. ö. KORDÉ, KORDÉL.
ELKORHELYÉDIK, (el-korhelyédik) ősz. k.
Rendetlen, kicaapongó életmódot gyakorolva egészen
korhelylyé lesz.
ELKORHELYKÉDIK, (el-korhelykédik) ősz.
k. Korhelykedve időt tölt Elkorhelykedik hit ttomra.
Tárgyesettel is használtatik. Elkorhelykedte ijjvtágának legttebb napjait. V. ö. EL, (2) és KORHELYKÉDIK.
ELKORHOL, (el korhol) ősz. fcth. 1) Dörgölődzés által valamit elkoptat A kérik a USctSt elkorholja. 2) Átv. ért szidva, feddve, pirongatva elfiz,
elhajt Elkorholni a nemtelen kéregétől. V. ö. EL, (2)
és KORHOL.
ELKORHOLÓDIK, (el-korholódik) ősz. belsz.
Dörzsölés vagy dörzsölődés által elkopik, elvásik. A
szilárd, kemény testekről, péld. Óról, kőről mondjak. EOeorholódik a malomkő.
ELKORLÁTOL, (el-korlátol) ősz. áth. Korláttal elkerít, elzár. Elkorlátolni a baromáUátt, a* atíot.
Elkorlátolni a hat elejét. V. ö. EL, (2) és KORLÁTOL
ELKORLÁTOLÁS, (el-korlátolás) Ősz. m. Korláttal elzárás, elkerítés.
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ELKOTYFOL, (el-kotyfol) ősz. áth. lásd : ELKOTYVÁL.

ELKOTYOG, (el-kotyog) ősz. önh. Megkotlott
tyúk módjára folytonosan kotyog. Mondatik a kisdedekről, midőn beszélni kezdenek, és a lássa malomról. Átv. ért és tárgyesettel: elbeszél, ellocsog valamit Elkotyog mindent, amit hallott. V. ö. EL, (2)
és KOTYOG.
ELKOTYVÁL, (el-kotyvál) ősz. áth. Valamely
ételt hirtelen készítve, s öszvehabarva elfőz, elront
V. ö. KOTYVÁL, KOTYVASZT.
ELKOTYVASZT, (el-kotyvaszt) 1. ELKOTYVÁL.
ELKOVÁCSOL, (el-kovácsol) ősz. áth. 1) A
vasmives, pl. kovács, lakatos, késes stb., a vasat elhasználja. 2) A vasat verés által elkoptatja, elrontja.
Addig f orr ontották, vertek a ttántóvatat, míg végre
elkováctolták, é» témán tem lett belőle.
ELKÖLT, (el-költ) öss. áth. 1) A pénzt kiadja
valamire. Fitetétét ivenként elkölti. Havi diját három
nap alatt elköltötte. Elkölteni a Dáriut kmetft it. Km.
2) Italt elhasznál, valamit megiszik. Kérem kegyelmedet, kSltte el éten pohár bort.
ELKÖLTÖOET, (el-költöget) ősz. gyak. áth.
Lassan-lassan, folytonosan kiadva, aprólékosan elkölt,
elhasznál. V. ö. ELKÖLT.
ELKÖLTÖZÉS, (el-költözés) ősz. fn. 1) Elhordozkodás, elhurczolkodas, lakváltoztatás. 2) Távolabb
vidékre, tartományba elutazás, ottani megtelepedés
végett.
ELKÖLTÖZIK, (el-költőzik) ősz. k. 1) Lakását
máshová teszi által; elhordozkodik. 2) Távolabb vidékre, tartományba elvándorol, s ott letelepedik.
ELKORLÁTOZ, ELKORLÁTOZÁS, lásd : EL- Európából már tokon elköltötték Amerikába.
KORLÁTOL, ELKORLÁTOLÁS.
ELKÖLTÖZKÖDIK, (el-költözködik) ősz. k.
ELKORMÁNYOZ, (el-kormányoz) ősz. áth. Hajót, csónakot, dereglyét stb. kormány nevtt eszközzel Mindenestül elhordozkodik, máshová megy lakni;
folyvást igazgat, czélhoz juttat Átv. ért erkölcsi tes- csapatonként elvándorol.
ELKÖRMÖL, (el-kőrmöl) ősz. áth. Körmeivel
tületet folyvást jól igazgat V. Ö. EL, (2) és KORelhúz, eltép, elszakgat valamit.
MÁNY , KORMÁNYOZ.
ELKÖRÖZ, (el-kőrőz) ősz. áth. Valamit körvoELKOROSODIK, (el-korosodik) ősz. k. Egészen
nallal elzár, elrekeszt, elkerít A b&oOlSk el noktak
koros lesz, elagg, elvénttl.
ELKOTOR, (el-kotor) ősz. áth. Valamit kotorva magukat körömi a gonott tteüemek megrohanáia ellen.
félre takarít, eltisztít, elhárít Elkotorni a kút ét váELKÖSZÖNT, (el-köszönt) ősz. áth. Az ivóedényt kézbe fogva, mielőtt innék belőle, tanaihoz
Ivkelola tarát. V. ö. EL, (2) és KOTOR.
ELKOTRÁS, (él-kotrás) ősz. fn. Cselekvés, mi- áldomáaféle szókat intéz. ElkötzSnteni a poharat.
dőn valamit elkotrunk. V. ö. ELKOTOR.
ELKÖSZÖRÜL, (el-köszörűl) ősz. áth. TulajELKOTRÓDK, (el-kotródik) ősz. belsz. Tréfá- donkép, valamit kőszörűkövön elvásít, elkoptat Elsan szólva ám. ellábal, elírtál, eltakarodik, elhordja könörülni a kit tarját, etorbáját. Átv. ért valamely
az irháját Olyanról mondjak, ki magát bűnösnek, kemény szilárd testet csiszolás által elkoptat. A kehibásnak érezvén, vagy nem jót gyanítván sietve el- rikvat elköttOrülialöctOt.V. ö.EL,(2)ésKÖSZÖBŰL.
távozik. Alsó és népies Írásmódba való.
ELKÖT, (el-köt)ösz. áth. 1) Egyik helyről másra
ELKÓTYÁL, (el-kótyál) ősz. áth. Árverési úton köt EUcotm a lovat egyik játtoltól a mánkhoe. 2)
elad valamit, elárverez. A ctod alá került adót jóttá- Rostul, fonákul köt 3) Átv. törvényes ért. vagyonát,
jószágát kötés v. szerződés által másra ruházza.
gát dkótyalják, V. ö. KÓTYÁL.
ELKÓTYAVETYÉL, (el-kótya-vetyél) ősz. áth.
ELKÖTELEZ, (el-kötelez) ősz. áth. Kötelezés,
illetőleg kötelezvény által valamit odaígér.
L ELKÓTYÁL.
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ELKÖTÉS, (el-kötés) öiz. fa. 1) Cselekvény,
midin valamit egy helyről másra kötünk. 2) Fonák,
YÍMZÍS kötés. 3) Vagyonnak, jószágnak másra ruházáw. V. 5. ELKÖT.
ELKÖVERÉDIK, (el-kövérédik) ősz. k. Nagyon
kőváré len; elhízik, elvastagodik.
ELKÖVET, (el-követ) ősz. ith. Valamely tényt,
csínyt viszen réghez. Mindent elktivet, hogy hivatalt
nyerj*- J<5t, rónai elkSvetni. Bűnt követtél el, tehát
IMMjfí. Mű követtél el ismét f Nagy hibát követett
ti. Sokat elkövetett rajtam, vagy velem.
ELKÖVETÉS, (el-követés) öaz. fn. Valamely
ténynek, csínynek végrehajtása.
ELKÖVETKEZIK, (el-követkézik) ősz. k. 1)
Meg fog történni, elérkezik , reá kerül a sor. Majd
'Itfrttkttií egyszer a bünhödés órája. Elkövetkezik
Wjr« a halál. 2) A régieknél : elmenni készül, búcsút mond, elmenetelre engedelmet kér, elkéredzik.
ELKÖVÍT, (el-kövít) ősz. 4th. Oly keménynyé
riltoztit el, mint a 16. Átv. ért. elkeményít, érzéketíeaaé, hajthatlanná tesz. A sok bánat elkiSviti végre a
távét. Szokottabban : el- v. megkSvesÜi.
ELKÖVÜL, (él-körül) ősz. önh. Kővé változik
által. Bitonyot átványo* vizekben elkSvülnek a fák,
rnnyyok. Átv. ért. keménynyé, érzéketlenné, hajthatlanna lesz. EUcSvül a szive.
ELKÖZELÉDIK, (el-kőzelédik) ősz. k. Bizonyos helyhez, czélhoz vagy időponthoz igen közel
ér, eljut
ELKÖZELGET, (el-közelget) ősz. önh. Lassanlassan közelebbre jó*, nem sokára elérkezik. Elközelq<( át idS, a* óra, melyben válnunk kell.
ELKUCZORODIK, (el-kuczorodik) ősz. k. Kuczorodva, azaz öszvehnzódva, mint ki a veréstől fél,
eltávozik, elaompolyodik. V. 6. EL, (2) és KUCZORODIK.
ELKUCZOEOG, (el-kuczorog) ősz. önh. 1) Sóküg knczorog. 2) Knczorogva elmegy, elsompolyog.
ELKUNYORÁL, (el-kunyorál) ősz. áth. Kunyorilva, koldus módjára csengve elkér valamit. V. ö.
KUJÍYORAL,.
ELKÚPOZ, (el-kúpoz) ősz. áth. Valaminek
kúpját elüti, félre taszítja, nyomja. Elkúpozni a tetéW mérUrM a gabonát. Elkúpozni a szénaboglyát.
ELKUBJOGAT, (el-kurjogat) ősz. áth. és önh.
l/ Kmjogmtva elűz, elkerget vagy a távollevőt mafi-oz hívja. 2) Folytonosan, tartósan kurjogat.
ELKUBVÁLKODIK, (el-kurválkodik) ősz. k.
1 Mondják férfiról, ki kurvákkal szokott közösülni.
2 Sördl, ki kurva életet visel. 3) Tárgyesettel : valeni! (IJcun-áUcodm, ám. kurvákra költeni. Pénzét eltwwíttoAw. Egénsfgit elkurvállcodni ám. kurválkodiseal megrongálni.
ELKÜSUZSOL, (el-knrozsol) ősz. áth. Kurunolva valamely nyavalyát még roszabbá tesz. Soká
bmusoL V. 5. EL, (2) és KÜBÜZSOL.
ELRCRUGLYAZ, (el-kurnglyáz) ősz. áth. Ku(oáiTonÓTal) eltísztít, eltakarít, elhúz. El-

kuruglydzni a befutott sittSkemenczébBl a hamut, pernyét. V. ö. KURUGLYA.
ELKURTÍT, (el-kurtít) ősz. áth. Elvágva kurtává tesz. A ló farkát eUcurttíani. Szokottabban :
megkurtít.
ELKÚSZ, (el-kúsz) ősz. önh. Növényekről mondjuk , melyeknek szarai a földön tenyésznek szét,
vagy a legközelebbi szilárd testekre futnak föl. Elkúsznak át uborka-, dinnye-, íükfajok. Elkútz a perje,
juhtzalag stb. V. ö. EL, (2) és KUSZ.
ELKUSZÁL, (el-kuszál) ősz. áth. Szőr-, haj-,
fonal-, selyem- stb. szálakat öszvevissza zavar, elborzol. Elkufzáhii a kendert, lent. EHnitzálni a ezernát. Elkussálni az üst okot. V. ö. KUSZÁL.
ELKÜLD, (el-küld) ősz. áth. 1) Valakinek
megmondja, meghagyja, megparancsolja, hogy menjen
el valahová. Elküldi fiát az oskolába. Cselédeit elküldi
a mezb're. 2) Végképen elbocsát, elereszt. A számfeletti tiszteket elküldeni. A kiszolgált katonákat elküldeni haza. 3) Valamit másnak számára el vitet. Elküldi barátjának az ígért könyvet. 4) Szelídebb kifejezéssel ám. elhajt, elkerget. Rósz magaviselete miatt
elkUldötték az intézetből.
ELKÜLDÉS, (el-küldés) ősz. fn. 1) Cselekvény,
midőn valakinek megmondjuk, meghagyjuk, hogy valahová menjen el. 2) Elbocsátás, eleresztés. A kiszolgált katonák elküldése. 3) Elhajtás, elkcrgetés, elcsapás. 4) Valaminek más számára, máshová elvitetése.
V. ö. ELKÜLD.
ELKÜLDÖ , (el-küldö) ősz. fn. Általán, ki valamit vagy valakit elküld. V. ö. ELKÜLD. Különösen megbízott személy, bizományos, ki a kereskedési
árukat illő helyeikre elviteti.
ELKÜLDÖZ, (el-küldöz) ősz. áth. Többfélét
vagy valamit egymásután vagy szerte elküld, elvitet,
elhordat. V. ö. ELKÜLD. ElküldiSzni a hírlapi izámokat az előfizetőkhöz. Elküldözni a fölösleges katonákat.
ELKÜLÖNÍT, (el-különít) ősz. áth. Ami többekkel együtt, másokkal keverve, vegyítve volt, elválasztja , hogy magánosán legyen. Elkülöníteni az
igát barmot a gulyabelitSl. Elkülöníteni magát a társaságtól. V. ö. KÜLÖN.
ELKÜLÖNÍTÉS, (et-különítés) ősz. fn. Cselekvés , midőn valakit vagy valamit elkülönítünk. V. ö.
ELKÜLÖNÍT.
ELKÜLÖNÖZ, (el-különöz) ősz. áth. 1. ELKÜLÖNÍT.
ELKÜLÖNÖZÉS, (el-különözés) Ősz. fn. 1. ELKÜLÖNÍTÉS.
—ELL, —ÉLL, igeképző, mély hangú szóknál —ÁLL, —OLL; egynek látszik vall szóval, különösen ezzel egészen egy jelentésű, mint keves-ett
(= kevésnek vall vagy tart), elég-ell (elégnek vall
vagy tart), csekély-ell (csekélynek vall); mély hangon : sok-all, nagy-oíl (különbözik : nagy-ol), ur-att
(úrnak vall, mint urat vall, más képző van ezekben:
w-al-om, ur-al-g, ur-al-kodik). A közbeszéd valóság-

173

175

ELLÁBAL—ELLANKA8ZTÁS

gal így ejti, s kívánatos, hogy irtainkban is valamennyit megk&lönböztetnők.
ELLÁBAL, (el-lábal) ön. önh. Tréfásan szólva
ám. valami roszat gyanítván, féltében elinal, elkotródik, eltakarodik, elhordja az irháját Hallani ezt is:
elebldbal.
ELLÁGYÍT, (el-lágyít) öez. 4th. Lágygyá változtat el. V. ö. LÁGY. Átv. ért. megindít, érzékenynyé tesz. EUágytíotta tnvét át atyai intet. V. ö. LÁGYÍT.
ELLÁGYÚL, (el-lágyúl) ősz. önh. Lágygyá
vagy lágyra változik el. A kemény daganat ettágyúU.
Átv. elérzékenyűl, könyekre olvad.
ELLÁGYULÁS, (él-lágyulás) ősz. fa. Lágygyá
vagy lágyra változás. V. ö. LÁGY. Átv. ért. elérzékenyfilés.
ELLAJHODIK, (el-lajhodik) Ősz. k. Egészen
lajhává lesz.
ELLAJHÚL,(el-lajhúl) ősz. önh. 1. ELLAJHODIK.
ELLAKIK, (el-lakik) ősz. k. 1) Valamely ételitallal eltelik. Ellökött túrót galutkával. Úgy ellökött,
alig fáj. Ellökött sörrel, borral. 2) A menyekzőt vendégeskedéssel üli meg. Ellöktük a menyektől. 8) Egy
födél alatt, egy házban, szobában megfér valakivel.
Ctendeten ét békén elloktanak együtt. V. ö. EL, (2)
és LAKIK.
ELLAKATOL, (el-lakatol) ősz. áth. Lakattal
elzár. Tolvajok elöl ellakatolni a péntet ládát, a kamarát.
ELLAKMÁEOZ, (el-lakmárot) ősz. 4th. Lakmározva elfogyaszt, elkölt Ellakmárotta barátival
minden jövedelmét. Önhatólag : soká lakmároz. V. ö.
EL, (2) és LAKMÁROZ.
ELLAKOMÁZ, (el-lakomáz) ősz. áth. 1. ELLAKMÁROZ.
ELLÁNCZOL, (el-lánczol) ősz. áth. Lánczczal
elkerít, elválaszt, elzár. Ettánctolni a* utat a koctik
dől. EUánctolni a hát elejét. V. ö. LÁNCZ.
ELLÁNGOL, (el-lángol) ősz. önh. Lángolva
elég a nélkül, hogy parazsa volna. Átv. ért üres
zajt ütve eredmény, siker, tett nélkül elmúlik. Sok
itájhtit hatafitága italmaképen ellángol.
ELLANKAD, (el-lankad) ősz. önh. Gyengeség,
faradság, nagy meleg miatt egészen lankadt lesz, elgörnyed, elhajlik. Ellankadni át erűt munka után,
A virágok, növények ellankadnak a forró naptól. V. ö.
EL, (2) és LANKAD.
ELLANKADÁS, (el-lankadás) ősz. fn. Fáradság,
gyöngeség, meleg miatti teljes lankadás, elgörnyedés,
elkonynlás, elhajlás. V. ö. EL, (2) és LANKADÁS.
ELLANKASZT, (el-lankaszt) ősz. áth. Elgyöngítve, elfárasztva, egész - rugalmasságától megfosztva
elgörayeszt, lehajt A tok járat ét nagy meleg eüankatttották inait. V. ö. EL, (2) és LANKASZT.
ELLANKASZTÁS, (el-lankasztás) ősz. fn. Az
inaknak, rugalmas részeknek elgyöngitéae, elfárasztása, legőrnyesztése. V. ö. ELLANKASZT.
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ELLAPÁTOL, (el-lapatol) ősz. áth. Lapáttal
elhány, elhord. Ellapátolni a ttemetet, ganajt, tarol.
Ellapátolni a gabonát. V. ö. EL, (2) és LAPÁT,
LAPÁTOL.
ELLAPÍT, (el-lapít) ősz. áth. Gömbölyű, kerek,
tömör testet nyomás, szorítás, ütés, verés által szétterjeszt, elszélesít. EüapUoni a tUxet vatat. Ettapitani a tintát. V. ö. EL, (2) és LAPÍT.
ELLAPOSÍT, (el-laposít) ősz. áth. Valamit lapossá nyom, vagy egyenget.
ELLAPPAN, (el-lappan) ősz. önh. Lap formára
megsímnlva, lelapulva elbuvik, elrejtőzik, lefekszik.
A létben levő vadát* ettappan a botótok kötött. „Hol
a róka ellappant vala." Pesti Gábor mesél CXLY.
V. ö. LAP, LAPPAN.
ELLAPPANG, (el-lappang) ősz. önh. Megsímulva, mintegy a földhöz lapulva, elbujkál, eh-ejtve tartózkodik valahol, és huzamos ideig. V. ő. EL, (í)
és LAPPANG.
ELLAPPANT, (el-lappant) ősz. áth. Valamit,
lap gyanánt öszvenyomva, elsimítva, szem elől elrejtve eltitkol, elbújtat, elsikkaszt V. ö. LAPPANT.
ELLAPÚL, (el-lapúl) ősz. önh. Olyanná lesz,
mint valamely lap, elterjed, elnyúlik, elszélesedve,
vékonynyá lesz. Ellapúi a püröly alatt a ttítet vai.
Ellapul a leiben máttó vadátz. EUapvl a kalap, ha
rá fekttttnek. V. ö. LAPUL.
ELLÁRMÁZ, (el-lánnáz) ősz. áth. Lármázva
elfiz, elkerget, elijeszt EUármáttátok a foglyokat
(fogolymadarakat). Bizonyos ideig lármáz. Hetekig
ettdrmdmak ét temntit tem végétnek.
ELLASNAKOL, (el-lasnakol) ősz. áth. Tréfásan
szólva, elpuhít, elpufogat, eldögőnyőz, elver. Tulajd.
lasnakkal agyba-fdbe, hátba ver. V. ö. LASNAK. .
ELLASSUDIK, (el-lassudik) ősz. k. Gyön,
élénk mozgásai fokonként fogynak, megszűnnek, alig
mozog, fáradttá, lankadttá lesz.
ELLASSÚL, (el-lassdl)ösz.önh. lásd : ELLASSUDIK.
ELLÁT, (el-lát) ősz. áth. 1) Bizonyos távolsá
gig (át. PannonhegyérM ellátni a Kárpátokig. 2) Segítő ragu névvel : beszerezve valamit, gondoskodik
valamiről. Ellátja hátát mindenféle eletéggeL Ellátja
a tábort kenyérrel, borral. Ellátja magát wtikSlttéggel.
3) Megvizsgál valamely pert Peremet a megyei tSrvényttéken még mindeddig el nem látták.
ELLÁTÁS, (el-látás) ősz. fn. 1) Bizonyos távolságig látás. 2) Beszerzés által valamiről gondoskodás. Egy hadteregnek minden ttüktégettel eüátáta
tokba kerül. 3) Pernek megvizsgálása. V. ő. ELLÁT.
ELLÁTHATATLAN v. ELLÁTHATLAK, (elláthatatlan v. —láthatlan) ősz. mn. Amit szemekkel
fölfogni, elérni nem lehet Elláthatatlan mettzetég,
magattág. Mint határozó ám. elláthatatlanul.
ELLÁTHATLANÜL, (el-láthatlanul) öas. Üt.
Oly messze, oly távolságban, melynek végét látni
nem lehet.
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ELLÁTOTT, (él-látott) ősz. mn. Minden kiván- ellenemben, ellenedben, ellenében, ellenünkben stb., mitotóval, nfikségeMel bíró. Fenttel, ajánló ét úti leve- dőn különösen azt is jelenti : átellenben velem , vettOsel tUitoU utat. Fegyverrel, eletéggel, szállással led stb. Menjetek a kastélyban, ki elleniekben vagyon.
ellátott hadsereg.
(Tatrosi cod.) Szinte a re felható ragot is : ellenemre
ELLÁTSZIK, (el-látszik) ÖBZ. k. Távolra, mesz- (ám. kedvem, akaratom ellen), ellenedre, ellenére. Miuünnen szembetűnik. A pozsonyi kegylánet tiszta dőn az egyesszámu harmadik személyragot fölveszi,
a viszonynevet nek nők raggal is vonzza, p. ember ellen
idSbtn a Bakonyig ellátták.
v.
embernek ellene, izéi ellen v. szélnek ellene. 1. —NAK.
ELLEBBEN, (el-lebben) ÖBZ. önh. Lebbenve
Ezen
alakban a név előtt is állhat, de ekkor ez névelőt
elhilid, eltűnik, elszáll, elmozdul. Eltebben a fátyol
t ni aradról. EUebbennek át ablakfüggönyök. EUeb- kivan : ellene az embernek, ellene a Kelnek. Ha pedig
txmdc a gőzötök lobogói. Átv. ért. igen könnyen az illető uév személyragos, a névelő elmarad : ellene
parancsomnak, ellene táját kívánságomnak. HasználIqtre, ellep. V. ö. EL, (2) és LEBBEN.
tatik igekötő gyanánt is : ellenmondani, ellenszegülni,
ELLEBBENT, (el-lebbent) ősz. 4th. Eszközli,
miket 1. alább. Különös kifejezés a Debroczeni Leokom, hogy valami lebbenve elszálljon, eltűnjék, elgendáskönyvben : ellent tartani ám. akadályt v. gámozdttljoD. Ellebbenteni a fátyolt a nő arcedról. Átv.
tot vetni. „Hogy ellent tartana ő szent felsége az ő
(ti. Rejtélyes, titkos tárgyról a homályt elűzi. Ellebgonoszságoknak." „Jóllehet sok ideig ellent tárta
bttttM a titok leplét.
benne."
ELLEBEG, (el-lebég) ősz. önh. Lebegve tovább
Mennyiben az ellen névutó a vei ragnak és melmegv, uáll, bálád. Költői nyelven : igen könnyű lejlett névutónak ellentétes viszonytársa (velem harczol,
téMkkd halad el. A deli nők, könnyű ttellSként lebegellenem harczol, mellettem szól, ellenem szól), gyöke
«tkd.
el a távolodást jelentő e/-vel azonosnak látszik. MásELLEGEL, (el-Iegel) ősz. áth. 1) Legelve megrészt, mint szem elé jövetelre, szembeszállásra, szemeiá a füvet, vetést stb. EUegelni a réteket. 2) Tárgyköztiségre vonatkozó, az elé szóból elemezhető s eren«t nflkBl : folytonosan legel. A juhok ellegelnek ott
detileg határozó gyanánt tekintendő : el-len (mint :
ú, hol a narvatmarha nem haraphat. V. ö. EL, (2)
vég-len) vagy elé-en (mint : utó-an, után), melyet
ELÉGEL.
csak később időben kezdettek mellék- és főnév gyaELLEGELTET, (el-legeltet) ősz. áth. 1) A bar- nánt is használni.
mokat huzamosai), vagy elégségig legelve eteti. A
ELLEN, (2), igekötő. Az egyszerű ige által jeiectkepántor ellegelteti nyáját a sziklát ormokon is.
lentett
állapottal, cselekvéssel vagy szenvedéssel,
2) A mezőt, füvet, vetést meg- v. eleteti. A juhász
visszás
irányú,
hatású, szemközt álló, daczoló érteltUegelteti a vételeket. V. ő. EL és LEGELTET.
met ad. p. Áll, ellenáll; szól, ellenttól; mond, ellenELLEGYEZ, (el-legyez) ősz. áth. 1) Valamit
mond ; vet, ellenvet. A hajóctka a haboktól hagyigáltalegyeive elfiz, elkerget EUegyetni a legyeket, bogaratik vala a tenger közepett, mert a ítél ellenvala.
tat. 2) Legyezővel folyvást fris levegőt hajt valakire.
(Tatrosi codez). Az ily igék tulajdonító ragu neveket
Ettegyemi a* alvó gyermeket. V. ö. EL és LEGYEZ.
vonzanak, mint : ellenáll az idő viszontagságinak; elELLEHET, (el-léhet) ÖBZ. önh. Elélhet, folyvást lenmond maga magának, vagy személyragozva : ellene
eletethetik. Ellehetek vele vagy nélküle. Ellehetek áll a kísértetnek, ellene szól urának, ellenem veti (ne•wtfo vagy mdmtt. V. ö. EL és LEHET. Ezekben : kem). Ellene mond az ördögnek. Ellenemre van. FölEtt el nem leket tűrni, ett el lehet végenni; az el inkább veszi végül néha a t határozói képzőt is : ellentátt,
» határtalan módú igékhez tartozik : eltűrni, el- ellentmond.
ígérni.
ELLEN, (3), (1. fönebb) fn. tt. ellen-t tb. —ék.
ÉLLEL, (el-lel) ősz. áth. Tulajdonkép a lázakTulajdonkép, ami vagy aki tőlünk eltávozik, elpártol,
tól, különösen a hideglelésről mondatik, midőn valavelünk nincsen; hanem más részen, más párton van.
kin kitör. Ellelte (szokottabban: kilelte) a harmadnapi
Tehát kinek véleménye, akarata, hajlama, indulata
Vdty. V. 8. LEL.
egészen más irányban nyilatkozik, mint a mienk, sőt
gr.T.IgMlfo, fáin Torontál megyében; helyr. a ki velünk szembeszáll, daczol, reánk tör, közönséges
Flltmér-en —re —röl.
kifejezéssel : ellenség^ mely jóllehet szóelcmzésileg
ELLEN, (1), (el-len v. el-é-en) névutó. A latin több ellennek öszveségét jelenti, s elvont értelemmel
eontra értelmében ám. szemközt, szembeszállva, arczul biró gyünév, mindazáltal némely más régi szavainkvele, villásan, nekifordulva, daczára, mintegy elejébe kal együtt (p. feleség), egyes értelemben is használ<Wro. Ember állott ember ellen. Szél ellen vitorlámi tatott. Az ellen szó pedig mint főnév mindig egyes
wm lehet. Nehéz a* ösztön ellen rugoldozni. Sz. Pál. személyt jelent. Egy ellenem tincsen. Neked sok elleAkaratom, paranetom ellen történt, azaz akaratom, pa- ned van. Elleneim rágalmazzák becsületemet. Elleneimrtacsom daczára. Személyragozva : ellenem, ellened, mel kibékUlök. A figyelmes Írónak ezen újra felélesz'ütne, eUenSnk, ellenetek, ellenük. Ha Itten mellettünk, tett főnevet vagyis főnévvé is alakított szót az ,ellentí tüe*4 nk t Esek után ismét a ben tagot is fölveszi ség' szótól most már meg kell különböztetnie.
AKAD. EMT. MÓlia Xb «ÖI.
12
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ELLEN, (4), 0- fönebb) mn. tt ellen-t, tb. —ék. síén más irányú, akkor a másodikat ezen kötszó ve1) Szemközt álló, felénk visszás irányban forduló, zeti ; pl. nálunk igen tok a íanáetadó ét ttfrvényjavatújabb alakulással: elleniö.'Ellen ttél, ellen tanét, el- | ló : ellenben igen kévét a tanáetfogadó ét törvénylen lábúak, ellen fa, ellen hát. 2) Visszás irányban tartó.
működő, nyilatkozó. Ellen bestéd, ellen erő, ellen fél, |
ELLENBESZÉD, (ellen-beszéd) ősz. fh. Beellen irat, ellen mondái, ellen rétt, ellen tuly, ellen | szed, mely egy másiktól irányra, s véleményre nézve
stív, ellen tárt. Mindezeket újabb írók többnyire l homlokegyenest elüt, mely ezt megczáfolni törekszik,
összetett szók gyanánt együvé szokták írni, tehát itt , fő-kép perben. (Replica). V. ö. ELLEN és BESZÉD.
is határozóul tekintik : ellennél, ellenfél, ellensúly, '
ELLENBIRÁLAT, (ellen-birálat) ősz. fn. Biraellentári, ellenmondói, ellenvetét.
i Üt valamely bírálat ellen, azaz mely a bírálatban
ELLENABLAK, (ellen-ablak) ősz. fn. Ablak, szintén tévedéseket, hibákat törekszik kimutatni,
mely egy másikkal szemközt áll, akár ugyanazon melynek állításai amazéival ellenkeznek.
házban, akár különbözőkben.
ELLENBIZONYÍTÁS, (ellen-bizonyítás) ősz.
ELLENÁGYUTELEP, (eUen-ágyn-telep) ősz.
fh. Cselekvény, mely által valamely bizonyítást hafh. Ágyntelep, mely egy másikkal szemközt van fölmisnak , hibásnak nyilvánítunk, tanúsítunk, vagy vaállítva. V. 6. ELLEN, (4) és ÁGYÜTELEP.
lamely bizonyítást ellenkező bizonyítással (igyekszünk
ELLENAJTÓ, (ellen-ajtó) ősz. fn. Ajtó, mely
lerontani.
egy másikkal szemközt áll.
ELLENBIZONYITÉK, (ellen-bizonyíték) ősi.
ELLENALAIRÁS, (ellen-aláírás) ősz. fh. Iro- fn. Ellenkező bizonyíték, mely a másik fél állításámánynak aláírása az egyik fél által, midőn már azt a nak ellenkezőjét bizonyítja vagy bizonyítni törekmásik aláirta. Vagy valakinek aláírásához egy másik szik.
személy aláírásának mintegy ellenőrképen följegyELLENBIZONYÍTVÁNY, (ellen-bizonyítvány)
zése. Másképen : ellenjegyzet.
ősz. fn. Okirat, vagy hiteles tanuk által, vagy máskéELLENÁLL, (ellen-áll) ősz. önh. 1) Szembe- pen eléadott bizonyítvány, melylyel egy más, ugyanszáll, daczol, nekiszegül. EUenáüani ős ellenségnek, azon ügyre vonatkozó bizonyítványt megczafolni, haafelttSbb rendeleteknek. EUenállani a rohanó ítélnek. misnak tanusítni, lerontani {igyekszünk.
2) Valami ellen óvja, védi magát, tartózkodik tőle,
ELLENCSAPÁS, (ellen-csapás) ősz. fn. 1) Csaeltűri. EUenállani a kitértetnek, a vetttegetétnek. Elpás, azaz valamely állatnak nyoma, mely egyfelől ellenáüani a vitsontagságnak. EUenállani a hidegnek,
menést, más felől viaszajövést mutat 2) Vívásban
melegnek. 1. ELLENTÁLL. V. ö. ELLEN, (2) és ÁLL.
csapást viszonozó csapás. V. ö. CSAPÁS.
ELLENÁLLHATATLAN, (ellen-állhatatlan)
ELLENCSÁSZÁR, (ellen-császár) ősz. fh. Csáősz. mn. Mivel daczolni nem lehet, minek engedni
szár, kit a törvényes vagy törvényesnek tartott császár
kell, mitől tartózkodni, óvakodni lehetetlen. Ellenállellenébe egy kisebb párt feltolni akar.
hatatlan ingere van a* istákossagra. Ellenállhatatlan
ELLENCSEL, (ellen-csel) ősz. fn. Csel, melyHereiemmel vontódni valakiket. Mint határozó, ám.
lyel valaki az ellene vetett cselt kijátsza, megsemellenállhatatlanul.
ELLENÁLLHATLAN , (ellen-állhatlan) ősz. misíti.
ELLEND, falu Baranya megyében; helyr. Elmn. 1. ELLENÁLLHATATLAN.
ELLENÁLLHATLANUL, (ellen-állhaüannl) lend-én, —r«, —ró7.
ELLENDARAB, (ellen-darab) ősz. fn. Általán,
ősz. ih. Oly erővel, ingerrel, melynek ellenszegülni
nem lehet, melynek engedni kell. EUenáUhatlanul ro- darab vagy tárgy, mely egy másiknak ellene allíttahan f elénk át ellenség.
tik. Különösen mondatik a művészeti munkákról, pl.
ELLENÁR, (ellen-ár) ősz. fn. Árvíz, mely a képekről, melyek valamely ellenkezőt ábrázolnak, költeményekről, melyek egyike a másikat utánozza, hanem
rendes árvízzel ellenkező irányban nyomul előre.
ELLENÁRKOLÁS, (ellen-árkolás) ősz. fn. Ár- ellenkező, s különösen a komolyat víg irányban.
kolás, melyet a háboruskodó fél a másik félnek ár- (Paródia).
ELLENDÖFÉS, (ellen-döfés) ősz. fh. Döfés ellen
kolása ellen csinál.
ELLENÁROK, (ellen-árok) ősz. fn. 1. ELLEN- intézett, viszonozott döfés.
ELLENERŐ, (ellen-erő) ősz. fn. Erő, mely egy
ÁRKOLÁS.
ELLENÁS, (ellen-ás) ősz. áth. Az egyik ellen- másikkal visszásán ellenkező irányban működik. A
fél a másik megrontására állikakat ás. V. ö. ALIIK. gótotok a folyammal ttemkOtt nagy ellenerőt fejteELLENBÁJ, (ellen-báj) ősz. fh. Báj vagy bű- " • * * » • . .
völés, bájolás, melyről azt hiszik, hogy a másiknak
ELLENERTELEM, (ellen-értelém) ősz. fn. Ererejét elveszi, elrontja. A megbájoltat ellenbájjal őr- t/t>lem> mel7 a valodi értelemmel ellenkezik. Néha cu
olwuó
vosolják a babonátok. V. ö. ELLEN, (4) és BÁJ.
Menértelemben vetti a ttertS mondatát.
ELLENBEN, (el-len-ben) ksz. Midőn egyik !
ELLENÉRZET, (ellen-érzet) ősz. fn. Érzet,
mondattal a mánk mintegy szemközt allíttatik, • égé- ' melyet ugyanazon túrgy gerjeszt, de egy
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ellenkelő benyomása*!, péld. ugyanazon estményen j
tgyOt tfr, mánk nevet; ezek tehát ellenértetek. Neme- ,
lyek használják az ellenttenv helyett iá. L. ELLEN- !
SZENV.
|
ELLENES, (1), (el-len-és) mn. tt. ellenét-t v. j
—ti, tb. —ék. Egymagául szembe álló, daczoló, meg
oem egyező. Ellenes felek.
ELLENES, (2), (el-len-és) fa. tt. ellenét-t, tb.
—ék. Személy, ki egy másikkal szembeszáll, daczol,
egészen mis irányt követ; ellenmondó, ellenálló, ellenfél
ELLENÉSSÉG, (el-len-és-ség) fn. Állapot,
melyben két oly fél létezik, kik egymással daczolnak,
öute nem férnek, szembeállanak, ellenkeznek.
ELLENÉZ, (el-len-éz) átb. és hangugrató, m.
tlLená-itt v. elleniéit, htn. —ni v. ellenzem. 1) Valamit nem tanácsol, nem javall, helyben nem hagy. 2)
Valaminek homlokegyenest ellenszegül, valamit akadiljoi. Ellenzi fiának a hátatságot. Ellenti a* új tSrfénytk végrehajtását. Ha te akarod, én nem ellenzem.
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rok. 8) Átv. ért. Ellenkező véleményt, szavazatot
nyilvánító.
ELLENHANGZAT, (ellen-hangzat) ősz. fn. 1)
Öszve nem egyező hangok vegyülete. 2) Távolabbi,
nehezebben felfogható, mintegy egymástól eltérni látszó zenehangok vegyülete. Máskép : széthangzat. (Dissonance). Ellentéte együtt- v. egybehangzót (Consonnance); mind a kettő összhangzat, összhang. (Harmonie).
ELLENHANGZÓ, (ellen-hangzó) ősz. mn. Oly
hangot adó , mely a másikkal nem egyezik , egybe
nem hangzik vagy legalább úgy tűnik feL
ELLENHASADÁS, (ellen-hasadás) ősz. fn. 1.
ELLENHASADÉK.
ELLENHASADÉK, (ellen-hasadék) ősz. fa.
Sebészi nyelven, azon hasadék, mely a megsértett,
megzúzott stb. testnek ellenkező oldalán támad. (Contrafissur).
ELLENHATALOM, (ellen-hatalom) ősz. fa. Hatalom, mely más hatalomnak gátlására, megrontására
törekszik.
ELLENHATÁS, (ellen-hatás) ősz. fa. Hatás,
mely egy más hatásnak ellene működik, s azt kisebbíti vagy épen megszünteti, semmivé teszi. (Reactio).
V. ö. ELLEN, (4) és HATÁS.
ELLENHATÓ, (ellen-ható) Ősz. mn. Valamely
erőnek, működésnek hatását kisebbítő , akadályozó
vagy épen megszüntető. Ellenható gyógyszerek.
ELLENHATÓLAG, (ellen-hatólag) ősz. ih. Valamely erőnek, működésnek hatását kisebbítve, akadályozva, megszüntetve. Ellenhatólag mükOdö erők.

ELLENÉZÉS, (el-Ien-éz-és) 1. ELLENZÉS.
ELLENFA, (ellen-fa) ősz. fn. 1) Gerenda, mely
támaszul használtatik, például, a bedttlni akaró falboi. 2) Rúd, emelő dorong, különféle terhek, kocsik,
uekerek stb. fölemelésére.
ELLENFAL, (ellen-fal) ősz. fn. Fal, melyet
vagy a másik fal ellenébe, vagy szorosan melléje húznak, hogy támaszán! szolgáljon.
ELLENFÉL, (ellen-fél) ősz. fn. Fél vagy párt,
mely a másikkal ellenkező véleményii , akaratu, perekben a másik fél, legyen ez akár föl- akár alperes.
ELLENHERDETÉS, (ellen-hirdetés) ősz. fa. 1)
Megczáfolni a* ellenfél állításait. Az ellenfeleket leien- Hirdetés, melyet bizonyos tárgyra, ügyre nézve egyik
jiKtelni, megegyeztetni.
fél a másik hirdetése ellen bocsát ki. 2) Az elébb kiELLENFÉNY, (ellen-fény) ősz. fn. Midőn a fel- bocsátott hirdetésnek ellenkezője. Ha magát a hirdeállított festményben levő fény ellentétben áll a külső, tett tárgyat értjük alatta, dlenhirdetmény-ueí iá
nappali világossággal mi miatt a tárgy kellemetlenül mondjuk.
Üt a szemekre. (Contre-jour). Másképen : ellenvilág.
ELLENHERDETMÉNY, (ellen-hirdetmény) ősz.
ELLENFORRADALOM, (ellen-forradalom) ősz. fn. V. ö. ELLENHIRDETÉS.
ELLENINGER, (ellen-inger) ősz. fn. Inger, mely
fn. Az előbb kitört forradalom ellen intézett, annak
egy
más
ingernek elnyomására irányoztatik, illetőleg
megrontásai* törekvő pártforradalom.
mely ellenkező cselekvésre ösztönöz.
ELLENFÚR, (ellen-fúr) ősz. átb, A másik oldalELLENINGERLÖ, (ellen-ingerlő) ősz. mn. Vawl fúróval ellenkező irányban váj, v. ö. FÚR.
lamely ingert egészen más inger által elnyomó, megELLENGÖRDÍT, (ellen-gördít) ősz. ith. Állisemmisítő. Elleningerlö szerek.
tu, lelemény, terv stb. ellen bizonyos nehézséget
ELLENENTÉZET, (ellen-intézet) ősz. fn. Intétű feL
zet , melyet valaki azért tesz vagy állít, hogy egy
ELLENHAD , (ellen-had) ősz. fn. Ellenségi
más intézet sikerét elrontsa, meghiúsítsa.
hadsereg.
ELLENIRÁNY, (ellen-irány) ősz. fn. Irány,
ELLENHANG, (ellen-hang) ősz. fn. 1) A zet&zetben azon hang, mely a másiknak kísérőkép mely egy másikkal egészen ellenkező czélra törekszik.
uolgil; jobban : társhang. (Contra, Contrepartie). 2) Ellenirányt követve nem lehet egy czélhoz jutni. V. ö.
X«m egyező hang. 3) Átv. ért. szózat, beszéd, mely ELLEN, (4) és IRÁNY.
ELLENIRAT, (ellen-irat) öez. fa. Irat, mely
ellenkező véleményt nyilvánít
ELLENHANGÚ, (ellen-hangú) ősz. mn. 1) Oly más irat ellen van irányozva, s azt meghiúsítani,
éieket vagy zenése, ki az ellenhangot énekli, játsza; mcgczáfolni törekszik.
ngy oly hangszer, mely ellenhang játszására szolgál.
l. A zenészeiben oly hanggal biró, mely egy másikk*l nem egyeaik. EUenkangú éneketek, ellenhangú hú-

ELLENIZGATÓK, (elleu-izgatók) ősz. többes.
A gyógytanban oly szerek, melyek a kóros izgatással
ellenkező benyomást eszközlenek. (Antagonistica).
12*
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ELLENIZOM, (ellen-izom) S«z. fii. Boncztan
bán, izom, mely a test ugyanazon tagjában egy másik izomnak felel meg. (Antagonisticus mnsculua). V,
ö. ELLEN, (4) és IZOM.
ELLENJÁTÉK, (ellen-játék) ősz. fa. Játék,
mely egy másik ellen van irányozva, pl. midőn a tarokban a játszó pagat ultimat mond, s az ellenfél annak elfogását igén.
ELLENJAVALL, (ellen-javall) ősz. áth. 1. ELLENJAVASOL.
ELLENJAVALLÁS, (ellen-javallás) ősz. fa. 1.
ELLENJAVASLÁS.
ELLENJAVASLÁS, (ellen-javaslás) ősz. fa.
1) Javaslás, mely egy másik ellenébe tétetik. 2)
Gyógytanban, a kóros állapotnak oly jelenségei, melyek az elébbivel ellenkező orvoslást kivannak. (Contraindicatío).
ELLENJAVASLAT, (ellen-javaslat) ősz. fn.
Ellenjavaslás, tárgyilagosan véve.
ELLENJAVASOL, (ellen-javasol) ősz., áth. 1)
Valamit javasol, mi egy másik, ugyanazon tárgyat
illető javaslattal ellenkezik. 2) Gyógytanban , a
kór-állapot úgy megváltozik, hogy ellenkező gyógymódot tesz szükségessé. V. Ö. ELLEN, (2) és JA
VASOL.
ELLENJEGY, (ellen-jegy) ősz. fn. Jegy, melyet
valaki más jegy helyett, vagy ellenében kap. (Contremarque). Ellenjegyeket kapnak némely áruczikkek,
portékák.
ELLENJEGYEZ, (ellen-jegyes) ősz. áth. 1)
Már más által aláirt oklevelet, saját aláírásával is
megerősít; különösen pedig az előtte levő aláírás valóságát elismeri (Contrasigniren). 2) Ellenjegygyei
.ellát, pl. árakat.
ELLENJEGYZET, (ellen-jegyzet) ősz. fa. 1.
ELLENALÁIEÁS.
ELLENJEL, (ellen-jel) ősz. fa. Jel, mely ellenkezőre matat, mint más jel matatni látszott, vagy,
mint matatnia kellene.
ELLENJELENSÉG, (ellen-jelenség) 1. ELLENJAVASLÁS 2).
ELLENJELENTÉS, (ellen-jelentés) ősz. fn. 1)
Jelentés, mely bizonyos tárgyban egy másik jelentés
ellenében tétetik. 2) Gyógytanban, a kór állapotnak
egészen más alakra általváltozása, máskép : ellenjavatlát.
ELLENKARÓ, (ellen-karó) ősz. fa. Karó, melyet egy másikkal szemközt, vagy ducz gyanánt valaminek támasztékáol vernek le.
ELLENKÉDÉS, (el-len-kéd-és) ősz. fa. eüenkédét-t, tb. —ék. 1) Valakivel bizonyos ügyben, véleményben meg nem egyezés. 2) Gyűlölködés, háborúskodás. 8) Kötődés, kötekedés, czivódás, ingerkedés.
ELLENKEDÉSI, (el-len-kéd-és-i) mn. tt ellenkedéti-t, tb. —tk. Ellenkedést matató, ellenkedésre
vonatkozó. Elltnkedéti hajlam, OtttOn, viuketeg.
ELLENKÉDIK, (el-len-kéd-ik) k. m. eUenkédtem, —tél, —Öt. 1) Valakivel bizonyos tárgyban,
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ügyben, véleményben, meg nem egyezik, egészen mit
irányt követ. 2) Valakivel tartós gyülőlségben él. A
rótt uomttédok elleniednek egymáual. 3) Kötekedik,
czivódik, merő pajkosságból vagy tréfából ingerkedik. Különböztetésül v. ö. ELLENKEZIK.
ELLENKÉP, (ellen-kép) ősz. fa. 1) Kép, mely
hasonlításul egy másiknak mintegy ellenébe állíttatík;
különösen mttkiállitásokban eUenképetnek mondják,
melyek egymásnak megfelelőt, vagy egymással ellenkezőt is ábrázolnak, s egyik a másikkal szemközt
függesztetnek ki. Máskép : ellenmát. 2) Átv. ért
erkölcsi ábrázolat, életmód, cselekvés, mely egy másikkal öszvehasonlítva, attól egészen különböző.
ELLENKÉRDÉS, (ellen-kérdés) ősz. fa. Kérdés
valamely tárgy körül, különösen a jogtanban, midőn
a tanúk elébe adandó vagy mondandó kérdések, kérdőpontok ellenében a kérdésre vonatkozó több más
körülményekre nézve is újabb kérdések adatnak vagy
tétetnek fel, vagy a másik perlekedő fél, ellenfél,
vagy maga a bíró által. Hívják kurenütérdéteknek is.
ELLENKERESET, (ellen-kereset) ősz. fa. Jog
tanilag, viszonyos panasz vagy követelés az ellen, ki
bennünket előbb bíróilag megperlett (Reconventío).
ELLENKÉSZÜLET, (ellen-készület) ősz. fa.
Készület, mely egy másiknak gátlására, meghiúsítására történik, vagy mely az előbb tett készülettel ellentétben áll.
ELLENKEZES, (ellen-kezes) ősz. fa. 1) Kezes,
kit a másik fél állít biztosság viszonzásául. 2) Másodkezes, ki az első kezes mellett áll jót V. ö. KEZES.
ELLENKEZÉS, (el-len-kéz-és) fa. tt eUerúcceét-t,
tb. —ék. Igen rokon az ellenkedet szóval, azon különbséggel, hogy az nem jár szükségképen gyfilölséggel, vagy mást bántani, ingerelni akarással, pl. lehet
bizonyos ügyben, véleményben két személy között
ellenkezés , de azért nincs eUenkedés. V. ö. ELLENKÉDIK és ELLENKEZIK.
ELLENKÉZÉSI, (el-len-kéz-és-i) mn. tt. ellenkététi-t, tb.—ék. Ellenkezést nyilvánító; ellenkezésre
vonatkozó. Ellenketéti vágy, StstlOn, dtih.
ELLENKEZESSÉG, (ellen-kezesség) ősz. fa.
1) Kezesség, melyet viszonyosság tekintetéből a másik fél nyújt 2) Másodkezesség, mely az első kezes
mellett adatik. V. ö. KEZES, KEZESSÉG.
ELLENKÉZET, (el-len-kéz-et) fa. tt eUenfcecet-ét. 1) Két öszvehasonlított tárgyaknak azon állapota, minél fogva egymástól egészen elütnek , különbőznek. (Contrast). 2) Két személynek vagy testületnek oly állapota, viszonya, minél fogva egymás ellen tőrnek.
ELLENKEZIK, (el-len-kéz-ik) k. m. eUentéttem, —tél, —M. Értelme igen rokon ás ellenkédík
igéével, csakhogy ez inkább személyekre, s erkölcsi
testületekre vonatkozik ; amaz pedig elvont tárgyakra
is alkalmaztalak, midőn t i. azt akarjak rolók jelenteni , hogy egyiknek fogalma a másikét elrontja, kizárja , megsemmisíti, pl. a harag ét itoUfaég , a mér-
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títittettég t* torkottág ellentétnek, azaz mintegy ellenfck válMzQa el őket, nem jó volna : ellenkednek.
Máit megérteni eUenketik a termelteti joggal (nem
elleakedik). A pártok mindig eUenkemek, de ágért nem
mmdig tllenkednek, vagyis nem mindig ingerlik, gyűlölik egymást V. ő. — KÉDIK és — KÉZIK, ROZIK.
ELLENKEZŐ, (el-len-kez-ő) mn. tt ellenkétS-t.
1) Általán, egymással öszve nem férő, egyet nem értő,
kőBnbözö irányban működő. 2) Különösen , észtanihg, írni a másik tárgy eszméjét kizárja, pl. a jó ét
rom, aép ét nit, nagy ét kicsin, ellenkezők. (Contraria).
S) EUenszegülö , ellenálló, ellenműködő. EUenketS
úarat, eUenkttö erő. 4) Szemközt álló , általellenben
kf8. Át tOatketS táncéból Wötni. A* eüenketS parton
W kádak.
ELLENKEZŐKÉP, ELLENKEZŐKÉPEN, (elItoketó-kép T. —képen) I. ELLENKEZŐLEG.
ELLENKEZŐLEG, (el-len-kéz-ő-leg) ih. 1)
Egéoeo mái irányban, más móddal. EllenketSleg cteteUU, mint a parancs stól. 2) Ellenállólag, ellenszegülve. EUemketöleg nyüatkotni a f elsőség irányában.
3) Vesénzó gyanánt szolgál a körmondatban, midőn
ás atómondat ás előmondatnak ellene tétetik.
ELLENKIBÁLY, (ellen-király) ősz. fii. Személy,
ki a királyi czimet a törvényes király ellenében biton>y» ragy a kisebb párt által választatik el.
EIXENKÖNTV, (ellen-könyv) öaz. fa. Általán
iiiinadfai könyv különféle hivatalokban, melyet az
illető ellenőr viazen, ír.
ELLENKÖNYW1VÖ , (ellen-könyv-vivö) ősz.
m. A számadó hivatalokban azon személy , ki az ellenkönyvet írja. V. ő. ELLENKÖNYV.
ELLENKÜZD, (eUen-küzd) ősz. önh. Valamely
erőnek hatását viszonhatással megrontani , elmellőzni
törekszik. V. ő. ELLEN, (2) és KÜZD.
ELLENLÁBAS, (ellen-lábas) ősz. fn. A földiratban Így nevezzük azokat, kik, a földteke gömbölyioegét tekintve , a félgömb ellenkező részein egymás eüen fordított lábakkal állanak. (Antipodes)s
ELLENLÁBUAK, (ellen-l&buak) ősz. többes;

futtái neki. 2) A szemközt jövő ellenhad felé indulás.
ELLENMÁS, (ellen-más) 1) ősz. mn. Mi a másiknak vagy másikon fölváltva megfelel, s mintegy
ellentételül váltakozik, pl. eUenmát lábakkal dobogtatják tánetlaStben a fiádét. (Alternus). 2) fn. A másiknak ellentéte, ellenkezője.
ELLENMÉREG, (ellen-méreg) ősz. fn. Általán
gyógyszer, mely egy m&ailcn^k erejét elrontja. (Antidotum). Különösen mérgezés ellen beadott vagy használt más méreg.
ELLENMETSZÉS, (ellen-metszés) ősz. fn. Metszés , mely egy másik metszés általeUenében vagy
ellenkező oldalon történik.
ELLENMOND, (ellen-mond) ősz. önh. Tulajdonító ragu nevet vonz. 1) Másnak állítását tagadja.
Egyik ttónok ettenmond a mariknak. 2) Valakinek vagy
valaminek ellene nyilatkozik, s idegenségét jelenti
iránta. Ettenmond át ördögnek ét minden pompáinak.
3) Törvényi ért valami ellen innepélyesen kikel, szóval ellenszegttl; miskép : Menttói, ovakoeik, óvást
tesz. 4) Olyasmit állít, mely egy más állítással ellenkezik. Ellenmond maga magának.
ELLENMONDÁS, (ellen-mondás) ősz. fn. 1)
Mis állításának tagadása. 2) Valami v. valaki ellen
idegenkedést jelentő nyilatkozás, 8) Törvényi ért
ünnepélyes ellennyilatkozat, máskép : óvás, eüenttólát. (Protestatio). 4) Két oly dolognak állítása, melyek egymást kizárjak, s egyszerre igazak nem lehetnek, pl. éten fiú jó, és, ezen fiú ttófogadatlan, ez ellenmondás. V. ö. ELLENMOND.
ELLENMONDÓ, (1), (ellen-mondó) ősz. fn. 1)
Aki valamely tárgyban egy másik ellen tagadólag,
ellenkezőleg nyilatkozik. 2) Törvényi ért, aki innepélyesen valamely határozat, Ítélet stb. ellen kikel,
s annak érvényességét tagadja, máskép : eUenttóló,
óvó, ovakotó.
ELLENMONDÓ, (2), (1. fönebb) ősz. mn. Olyasokat állító, mik együtt igazak nem lehetnek. Ellenmondó tanúvallomások.
ELLENMUNKÁLAT, (ellen-munkálat) ősz. fn.
Munkálat, mely egy másiknak megrontására, hiusitására irányoztatik. Vétethető mind szellemi, mind
anyagi értelemben.
ELLENMUNKÁLKODIK, (ellen-munkálkodik)
ősz. k. A végre munkálkodik, hogy más munkát sikeretlenné, hiúvá tegyen, megsemmisítsen.
ELLENNYILÁS, (ellen-nyilas) ősz. fa. 1) Általán nyílás, mely egy másiknak ellenében alkalmaztatik. Különösen 2) a sebészeknél, oly nyilas, melyet
a sebtől vagy daganattól távolabb eső részen nyitnak,
hogy a kóranyagot, mely a sebben vagy daganatban
létezik, életveszély nélkül másfelé hárítsák, s a meg*
eredő genyet azon kifolyassák.
ELLENNYILATKOZÁS , (ellen-nyilatkozás)
ősz. fn. 1) Nyilatkozás, mely egy másikkal ellenkező
értelemben történik. Ettennyüatkotátt bocsátani ki bt-

ELUENLAJSTEOM, (ellen-lajstrom) ősz. fn.
Misod rendfi lajstrom, melyet különféle hivatalokban
ugróbb biztosság végett a főlajstrom mellett szerkwtenek. V. ö. ELLEN és LAJSTROM.
ELLENLAKÓ, (ellen-lakó) ősz. fn. I. ELLENLÁBAS.
ELLENLAPKA, (ellen-lapka) ősz. fn. A vámokon, réveken, belépteknél stb. adatni szokott jegy,
mely egy hozzá való másik jegynek megfelel, s mintegy ellenőrül szolgál. (Contrebillet).
ELLENLÁZADÁS , (ellen-lázadás) ősz. fa. A
Ucadá* ellen kdfltött újabb lázadás, zendülés.
ELLENMABS , (ellen-mars) ősz. fn. 1) A hadviselésben oly induló, melyet a hadsereg tesz, midőn
tUeake*6 irányba megyén, mint eleinte indulni kezdett
ngy látMQtti A teng megindult, t egytnerre ellenmarsot
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zonyos köt ügyben. 2) Valamely tény elleni nyilatkozás, ellenmondáfl.
ELLENNYTTÁS, (ellen-nyitás) ősz. fa. 1. ELLENNYILÁS 2).
ELLENNYOM, (ellen-nyom) ősz. fa. Valamely
állatnak, vadnak nyoma, mely egy más nyommal
szemközt van; vagy : a visszatérőnek lábnyoma. A
tolvajt, nyomai ét ellennyomai után indulva, elcsípték.
ELLENNYOMOZÁS, (ellen-nyomozás) ősz. fa.
Nyomozás, kutatás, melyet valamely ügyben az ellenfél tesz vagy tetet
ELLENNYUOTA, ELLENNYUGTATVÁNY,
(ellen-nyugta v. -nyugtatvány) ősz. fn. Nyugtatvány,
melyet viszont a kapott nyugtatvány felől adunk. V.
8. ELLEN, (4) és NYUGTATVÁNY.
ELLENNYUJTÁS , (ellen-nyújtás) ősz. fa. Sebészi műtét, midőn a khnenyfilt vagy ficzamodott
tagot ellenkező irányban megnyujtjak, hogy rendes
helyzetét visszanyerje.
ELLENOK, (ellen-ok) ősz. fa. Ok, védelem, bizonyítvány , mely valamely állítás ellenében hozatik
fel; ellenkező állítást vitató ok.
ELLENOLDAL, (ellen-oldal) Ősz. fn. Általán
valamely testnek oldala, mely a másikkal ellenkező
irányban áll, pl. a pénzeken a fejet matató oldal ellenoldala a másiknak, és viszont; a posztó színe és
fonákja v. visszája ellenoldalak.
ELLENÓVÁS, (ellen-óvás) ősz. fa. óvás ellen
intézett más óvás. (Reprotestatio).
ELLENŐR, (ellen-őr) ősz. fa. Különféle számadó s más hivatalokban azon személy, biztos, tisztviselő , ki egy másik hivatalnok aláírásait ellenjeg/zi,
vagy a pénztárra közösen felügyel, például azt ellenzár alatt tartja, az ellenkönyvet viszi stb. Sóhivatali,
uradalmi, keretkedelmi, pénztári, harminezadi ellenőr.
ELLENŐRI, (ellen-őri) ősz. mn. Ellenőrt illető,
ellenőrre vonatkozó. Ellenőri felügyelet. Ellenőri hivatal, fitetét.
ELLENÖRKÖDÉS, (ellen-őrködés) ősz. fa. 1)
Tiszti munkálkodás, melynél fogva valaki az ellenőrséget, ellenőri hivatalt viszi. 2) Szélesb ért valaminek v. kinek figyelemmel tartása, s mintegy felügyelőségnek gyakorlása.
ELLENŐRKÖDIK, (ellen-őrködik) ősz. k. 1)
Ellenőri hivatalt visel, ellenőri szolgálatot tesz. A Tár.
adóhivatalnál ellenőrködni. 2) Szélesb ért valamit v.
kit szoros figyelemmel kísér, s mintegy felügyelői
tisztet gyakorol fölötte.
ELLENŐRKÖDŐ, (ellen-őrködő) ősz. mn. Ellenőri hivatalt vagy szolgalatot gyakorló, pótoló. Ellenőrködő tiszt a tír. adóhivatalnál.

ELLENÖRKÖNYV, (ellen-őr-könyv) ősz.fa.L
ELLENKÖNYV.
ELLENÖRÖZ, (ellen-őröz) ősz. áth. A hivatalos
számadásokat, saját hivatalos jegyzéseivel kíséri, az
ellenkönyvet viszi stb. V. ö. ELLENŐR. EUenfrteni
ódátokat ét bevételeket.
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ELLENŐRSÉG, (ellen-őrség) ősz. fa. 1) Ellenőri hivatal. Elnyerni az ellenSrtéget. EUenSriéget viselni. 2) Szélesb ért. felOgyelés, a dolgok, hivatalok
menetének, hivatalos működéseknek, foglalatosságoknak, eljárásoknak szoros figyelemben tartása. Ellenőrség alá helyezni, ettenSriég alatt tartani valakit.
ELLENÖSZTÖN, (ellen-ösztön) ősz. fn. Ösztön,
mely egy másikkal ellenkező érzésekre, tettekre stb.
gerjeszt V. ö. ELLEN, (4) és ÖSZTÖN.
ELLENÖZÖN, (ellen-őzön) ősz. fa. lásd : ELLENÁR.
ELLENPANASZ, (ellen-panasz) ősz. fa. Panau,
melyet valaki a másik félnek előrebocsátott panaszán
teszen; különösen : törvénykezési ért oly' panasz,
melyet a bepanaszlott fél a panaszló ellen ugyanazon
ügyben és törvényszék előtt emel.
ELLENPÁPA, (ellen-pápa) ősz. fa. Pápa, ki «
pápai nevet és méltóságot a törvényesen választott
pápa ellen bitorolja, s a többség szavazatának daczára,
az anyaszentegyház fejévé feltolakodik.
ELLENPARANCS, (ellen-parancs) ŐSE. fa. Parancs, mely az clébb kibocsátott parancscsal ellenkezőt rendel, s vagy ugyanazon személytől, hatóságtól,
vagy egészen mástól adatik ki.
ELLENPÁRT, (ellen-párt) ősz. fn. Párt, mely
ellenkezőjét állítja vagy vitatja annak, mit a másik
állít vagy vitat, mely a másikkal ellenkezőleg nyilatkozik, ellenkező szellemben vagy irányban működik.
V. ö. ELLEN, (4) és PÁRT.
ELLENPÁRT!, (ellen-párti) ősz. mn. Ellenpártön levő, ellenpárthoz tartozó. V. ö. ELLENPART.
Ellenpárti vélemények, szavazatok, vitaiatok, mozgalmak, működések.
ELLENPECSÉT, (ellen-pecsét) ősz. fn. Pecsét,
melylyel valamely okiratot a másik fél maga-részéről
is megerősít Reáütni a szerződésre ős ellenpectétet.
ELLENPONT, (ellen-pont) ősz. fa. 1) Szélesb
ért pont, mely egy másikkal ellenkező vagy ellenőrködő czélból alkalmaztatik. 2) A zenészetben hangjegyek elrendezése, az ellen- vagyis kísérő tanhangok
jelölésére. Átvitt értelemben maga az ellenhang.
ELLENRENDSZABÁLY, (ellen-rend-szabály)
ősz. fa. Oly rendszabály, mely egy másikat megsemmisít, vagy megsemmisítői czéloz.
ELLENREPEDÉS, (ellen-repedés) 1. ELLENHASADÁS.
ELLENRÉS, (ellen-rés) ősz. fa. 1. ELLENHASADÁS.
ELLENRÉSZ, (ellen-rész) ősz. fa. 1) Valaminek ellenfele, ellenoldala. 2) Ellenfél. 3) Testületnek
párt- vagy ellenségkép egymás ellen álló felekezetei.
Az ettenrétztSl egészen mái vélemények hallatszanak.
ELLENSÁNCZ, (ellen-sáncz) ősz. fn. Sánca,
melyet egyik háboruskodó fél a másiknak aáncza ellen hányat
ELLENSÁNCZOL, (ellen-sánczol) ősz. önh.
Egyik csatázó fél a másik ellen sanczot hány.
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ELLENSÁNCZOLÁS, (ellen-sánezolás) ősz. £n.
Hadi munkálkodás, midőn az ellenfelek egymás ellenébe sánczokat hánynak.
ELLENSÉG, (el-len-ség) fn. ti Mentég-ét. 1)
Tulajdonképen, mint gyűnév, azon emberek testülete,
kik irántunk gyűlölettel viseltetvén rajtunk boszút
illani törekesznek, karónkat keresik ; különösen kik
fegyvert fogva más nemzetet, országot rontani indulnak, igyekeznek. Legkülönösebben egyik hadsereggel uemben illó, harczoló másik hadsereg. Jön ás
elltiutg. Kictiny ellenséget sem jó megvetni. (Km). Futó ellenségnek aranyhidat csinálj. (Km). Ellenséggel
cámborálni. Az ellenséget megstalasztani, meggyőzni.
2) Mondatik egyes személyről, vagy tárgyról is, menyöviben azok kárunkra vannak, ellenünk törnek. Sok
íúVwíjí van. Ezt még az ellenségemnek sem kívánom.
(Km). Ealálot ellenségem. Házi ellenség a test; fris a
roisra, jóra rest. (Km). 3) Ellentétetik a barát szónak. Hallottátok, hogy mondatott a régieknek : szeresd
laTÍtcdaí, tt gylilb'ld ellenségedet. Én pedig mondom
ntítdc stb. (Idvezítönk). 4) Tágasabb ért. ellenpártok,
felekezetek, kik valamely czél kivitelében meg nem
egyeznek, kik ellenkező eszközökkel törekesznek egymás terveit meghiúsítani. V. ö. ELLEN, fn.
ELLENSÉGES, (el-len ség-és) mn. tt. ellentéw-t T. —ét, tb. —ék. Más kárára, veszedelmére törekvg, másnak javát, előmenetelét gátoló, rontó, mást
erülölö. Ellenséget indulat, akarat. „Ellenségesek
ralinak egymással" (inimici erant ad invicem. Tatrcsi cod.) ma : „ellenséges indulattal valának egyaishoz v. egymás iránt"
ELLENSÉGESEN, (el-len-ség-és-en) ih. Ellenség módjára. Ellenséges indulattal. Ellenségesen beütni
o nomtzéd tartományokba. V. ö. ELLENSÉG.
ELLENSÉGESKEDÉS, (el-len-ség-és-kéd-és)
fn. tt tttenségetkédét-t, tb. —ék. 1) Általán, másnak
kirira, veszedelmére törekvés, másnak folytonos
zyüiülése. 2) Különösen, másnak fegyver , háborúskodás általi rongálása; két vagy több személynek,
tijy testületnek visszavonásban levő állapota.
ELLENSÉGESKEDIK, (el-len-ség-és-kéd-ik) k.
B. elUnségéskéd-tem, —tél, —étt. 1) Altalán, másnak
kirira, veszedelmére folytonosan törekszik, gyülölkviik. 2) Különösen, mást fegyverrel,-háborúval ronrü: valakivel folytonos visszálkodásban él.
ELLENSÖ, (el-len-sö) mn. tt. ellensö-t. Ami
viUainek ellenébe van téve, állítva. Átellenben levő.
E"'ntö hadak. EUento oldal. EllensS kép.
ELLENSÚLY, (ellen-súly) ősz. fn. S"uly, mely
egr másiknak ellenébe tétetik, hogy azt lenyomja,
erejétől, hatásától megfoszsza, pl. ellensúly a kútgém
»ó'n. Átv. ért. minden szellemi erő, működés, mely
e.? másiknak hatását korlátolja. 4 különböző pártok
'.?.•»&•tál ellensúlyban vannak.
ELLENSZÁMLA, (ellen-számla) 1. ELLEN5ZÍMOLÁS.
ELLENSZÁMOLÁS, (ellen-számolás) ősz. fn.
l, Síámolá*, melyet egyik fél tesz, hogy a másik
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fél számolásának helyes vagy helytelen volta kitűnjék. 2) Lerovás, melyet egyik fél a másik fél számolásából lehúz. 3) Ellenőri számolás.
ELLENSZÁNDÉK , (ellen-szándék) ősz. fn.
Más szándékával ellentétben álló, ellenkezőt akaró
szándék. V. ö. SZÁNDÉK.
ELLENSZAVAZAT, (ellen-szavazat) ősz. fn.
Szavazat, mely ugyanazon tárgyban, kérdésben egy
másik szavazat ellen történik, legyen az akár azon
egy személytől vagy testülettől, akár különbözőktől.
ELLENSZEGÜL, (ellen-szegül) ősz. önh. 1)
Valamely erőnek , működésnek , hatásnak ellene áll,
azt korlátolni, megsemmisíteni törekszik. Tulajd.
ragu nevet vonz. A tolakodók ellenszegülnek egymásnak. A köszirt ellenszegül a csapkodó haboknak. 2)
Átv. erkölcsi ért. mások akaratával, szándékával, különösen felsőbb akarattal, parancscsal, törvénynyel
daczol, azoknak engedelmeskedni nem akar. A lázadók ellenszegülnek a kormánynak. V. ö. ELLEN, (2)
és SZEGÜL.
ELLENSZEGÜLÉS, (ellen-szegülés) ősz. fn. 1)
Valamely erőnek, működésnek , hatásnak viszonyos
erő, működés, hatás általi gyengítése, elmellőzése. 2)
Átv. ért. daczolás mások akarata, különösen a törvény, parancs, hatóság, felsőbbség stb. ellen.
ELLENSZEGÜLT , (ellen-szcgült) ősz. mn.
Anyagi, vagy szellemi erő , működés , hatás ellen törekvő, daczoló. Uraságnak ellenszegült jobbágyok. Törvénynek ellenszegült népek.
ELLENSZÉL, (ellen-szél) ősz. fn. A menőnek,
haladónak arcz, homlokirányában fúvó, s a menetet,
haladást gátló, fentartóztató szél. Az ellenszél visszaveri a hajókat. Az erős ellenszél, miatt lassan haladnak
a lovak.
ELLENSZENV, (ellen-szénv) ősz. fn. Természeti idegenkedés valamely tárgytól, vagy személytől,
a nélkül, hogy valódi okát tudnók adui. Nagy ellenszenv. Titkos ellenszenv. Ellenszenvvel viseltetni valaki
iránt. Valakit ellenszenvből nem tűrni. Ellenszenvből
utálni, kerülni valakit.
ELLENSZENV!, (ellen-szenvi) ősz. mn. Ellenszenvből eredő ellenszenvre vonatkozó. Ellenszenv*
gyűlölet:
ELLENSZER, (ellen-szer) ősz. fn. 1) Általán
szer, mely valaminek erejét, hatását, működését gátolja, semmivé teszi. 2) Különösen gyógyszer, mely
a kórt elhárítja, megszünteti; vagy más gyógyszernek erejét elrontja. V. ö. SZÉK, fn.
ELLENSZÉRÜ, (ellen-szérű) Ősz. mn. Ellenkező módú, nemű, tulajdonságú. Ellenszeríl bánásmód.
ELLENSZÍV, (ellen-szív) ősz. fn. Idegenség,
idegenkedés, gyűlölő indulat EUenszívvel viseltetni valaki iránt.
ELLENSZÓ, (ellen-szó) ősz. fn. Ellenvetés, ellenmondás.
ELLENSZÓLÁS, (ellen-szólás) ősz. fn. Valamely dolog ellen, melyet reánk nézve igaztalannak,
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törvénytelennek tartunk, izóbeli nyilatkozás, mely
alkalommal egyszersmind törvényre hivatkozunk.
(Protestatio). Széiesb ért. mindenféle ellenmondás.
ELLENSZÓNOKOL, (ellen-szónokol) ősz. önh.
Egy másikkal ellenkező véleményü, ellenkező elveket
vitató beszédet tart
ELLENT, (el-len-t) igekötő. EUenkezö szándékot nyilvánítva. EUentáU, ellentmond. Ugyanezek
használtatnak az egyszerű ellen igekötővel is : elUnáU, ellenmond.
ELLENTÁLL, (ellent-áll) ősz. önh. 1) Valamely
erőnek, működésnek ellene munkálkodik, daczol;
szembeszáll. EUentállani a rablóknak, a vettélynek.
2) Valamit kitart, valaminek ereje által legyőzetni
magát nem hagyja. A jó bunda éUentátt a legkeményebb fagynak. A bagaria ctitma éUentátt tarnak, víznek. 3) Régibb magyar törvényi értelemben perorvoslat, midőn valaki a bírói Ítélet végrehajtását erőszakkal vagy csak erőszakot jelentő, mutató valamely
tettel, pl. pálcza vagy kihúzott kard mutatásával
akadályozza.
ELLENTÁLLÁS, (ellent-állás) ősz. fa. Valamely erőnek, működésnek, hatalomnak, parancsnak
stb. ellene szegQlés, törekvés; szembeszállás; a bírói
ítélet végrehajtását akadályozó valamely tett nyilvánítása. EUentáUdn ttándék. EUentdllári perorvotlat.
ELLENTÁMADÁS, (ellen-támadás) ősz. fa. 1)
Támadás, lázadás valaki ellen, pl. a törvényes hatosig, az elöljáróság stb. ellen. 2) Támadás ellen intézett támadás. V. ö. TÁMADÁS.
ELLENTÁNCZ, (ellen-táncz) ősz. fa. A franczia tánczok egyik élénk és könnyed neme, melyet
rendesen egy bokorban nyolczan járnak. (Contredanse).
ELLENTANU, (ellen-tanú) ősz. fn. Más tanú
ellenébe állított tanú, ki ellenkezőt bizonyít, mint
amaz első. A tanuoallomdiokat ellentanukkal megetdfolni.
ELLENTANUSÁG, (ellen-tanúság) ősz. fn.
Tanúság, mely egy más tanúság ellenében állít, bizonyít valamit.
ELLENTÁRS, (ellen-társ) ősz. fa. Személy, ki
valamely ügyben, keresetben ellenünk van, ellenfél,
vetélkedő tán.
ELLENTARTÁS, (ellen-tartás) ősz. fa. Régies
szó, 1. ELLEN, (2) és ELLENSZEGÜLÉS.
ELLENTARTÓ, (ellen-tartó) ősz. mn. Ellenszegülő, valamivel v. valakivel daczoló. Régies. 2) Boncztanban, hálószövetü bőr, különösen a szemek alkotásában. (Retmacnlum).
ELLENTERJESZTÉS, (ellen-terjesztés) ősz.
fn. Törvényes vagy hivatalos eljárás, midőn valamely
ügyben a másik fél ellen új bizonyítványokat, okokat és okleveleket terjesztünk az illető helyeken elé.
Mások követelése, szándéka, nyilatkozása ellenében
saját gondolkodásunk, érzelmünk nyilvánítása.
ELLENTÉT, ELLENTÉTEL, (ellen-tét v. —tétel) ősz. fit. 1) Áüttás, mely egy maiiknak ellenke-
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foglalja magában. Valamit ellentét által fSMUgottíani, pl. görbe a», ami nem egyénét; tőiét át, ami
nem világot. Itt a görbe és nem egyénét, a tStét ét
nem világot ellentétek. 2) Két hasonlóüan tárgyak
szembeállítása, hogy annál inkább kitűnjenek, s nagyobb hatással bújának. (Contrast). 8) Észtanban,
két ellenkező ítélet vagy mondat öszveáUítása. 4) Állapot, melynél fogva egyik tárgy a másikkal bizonyos
tulajdonságokra nézve ellenkezik. Ellentétben W
tárgyak. 6) Kereskedői nyelven ellentételnek mondatik, midőn a kereskedői könyvben valamely hiba új
tétellel kügazíttatik. (Contrapositíon).
ELLENTÉTELÉS, (ellen-tételes) ősz. mn. 1)
Általán, oly tulajdonságokkal bíró, melyek egy másikéival ellenkeznek. 2) Különösen észtanilag, mi ellenkezőt állít, mint a másik. Ellentételei Ítéleteit,
mondatok.
ELLENTÉTELÉZ, (ellen-tételéz) ősz. áth. Valamely állítás ellenébe mást áll/t Különösen a kereskedőknél , midőn a kereskedői könyvben ellentétellel
igazítják ki a hibát. V. ö. ELLENTÉTEL.

ELLENTÉTES, (ellen-tétes). L. ELLENTÉTELES.

ELLENTÉVÉS, (ellen-tévés) ősz. fii. Tevés,
cselekvés, mely valamely rendelet, parancs, törvény
ellen intórtetik.
ELLENTI, (el-len-t-i) mn. tt ellenti-t, tb. —el.
Ellenső, ellentétben levő.
ELLENTILTAKOZÁS, (ellen-tiltakocás) ősz.
fa. Egy másik tiltakozás elleni viszontiltakozás (Reinhibitio).
ELLENTISÉG, (el-len-t-i-ség) fa. tt ellentúégét. Két különböző tulajdonságú tárgyak őszveáUitása
a végett, hogy a különbség annál inkább kitűnjék.
(Contrast).
ELLENTMOND, (ellent-mond) lásd : ELLENMOND.
ELLENTÖR, (ellen-tőr) ősz. önh. Valakinek v.
valaminek ellenére, daczára teljes erővel, hatályosan
munkálkodik. A mondatban, az ellen szó személyragoztatik, s tulajdonító ragu nevet kivan, pl. Ellene tSr felebarátjának. Ellene OSr a tótjának. V. ő. ELLEN, (2).
ELLENTÖREKÉDÉ8, (ellen-tőrekédés) öu. fn.
Valakinek v. valaminek ellenére, daczára teljes erejű,
s hatályos munkálkodás. V. ö. TÖREKÉDÉS.
ELLENTÖRÖ, (eUen-törő) ősz. mn. Valakinek
v. valaminek daczára, kárára, rontására telje* erővel,
hatályosan működő.
ELLENTUDÓSrrÁS, (ellen-tadósitáa) öA. fn.
Tudósítás, mely az elébbivel ellenkezik; mely a másikat visszavonja. A táborból ellentudótitátok érkettek
a ctata felöl.
ELLENTUSA, (ellen-tusa) ősz. fn. Tusa, valamely erő, hatás, megtámadás ellen. V. ö. TUSA.
ELLENTÚSZ, (ellen-túsz) ősz. fn. Tán, kit
nagyobb biztosítás végett egyik fél a miaiknak viszonyosán ad. V. ö. TÚSZ.
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ELLENTÜZAKNA, (ellcn-tüz-akna) ősz. fn.
Tnzakna, melyet egyik bábornekodó ellenfél a másik
tőuknája ellenében készít V..ö. TÜZAKNA.
ELLENTÜZTELEP, (cílen-tüz-telep) ősz. fn.
Tűztelep, melyet egyik ellenhad a másik daczára és
root&ián állít L TŰZTELEP.
ELLENÜREG, (ellen-üreg) ősz. fn. 1. ELLENTÜZAKNA.
ELLENÜTEG, (ellen-üteg) ősz. fn. Üteg ellenében fölállított üteg. V. ö. ÜTEG.
ELLENVÁD, (ellen-vád) ősz. fn. Törvénykei&benvád, melyet a vádlott fél ugyanazon ügyben
á törvényszék előtt a vádlófél ellen teszen.
ELLENVÁDLÓ, (ellen-vádló) ősz. fn. Alperes
ngj béradóit személy, ki a vádlófél ellen szintén vádat «meL
ELLENVÁDOLÁS, (ellen-vádolás) ősz. fn. Történykexési cselekvés, melynél fogva a vádlott rész a
fidoló eDen mond vádat
ELLENVÁGÁS, (ellen-vágás) ősz. fn. Vágás
ellen intézett, viszonozott vágás, nevezetesen a csatában, párbajban.
ELLENVALLÁS, (ellen-vallás) ősz. fn. Vallás,
UnnTtűlái, mely ellenkezőt állít az elébbivel, vagy
egy maiikkal.
ELLENVALLOMÁS, (ellen-vallomás) 1. ELLEXVALLÁS.
ELLENVÁLTÓ, (ellen-váltó) ősz. fn. Váltó,
melyet a rendelő (vagy intézvényes) az általa kapott
tiltó értékében fizetés helyett a kibocsátónak ad,
másképen : értékváltó. (Gégén- vagy Retourwechsel).
Különbözik : vitsváltó.
ELLENVARÁZS, (ellen-varázs) ősz. fn. Elébbi
varázs erejét, hatását elrontó , megsemmisítő varázs.
ELLENVÉLEMÉNY, (ellen-vélemény) ősz. fn.
Vélemény, mely egy ugyanazon tárgyra nézve egy
máaikkal ellentétben áll. A pártok többnyire ellenvéleményen vannak.
ELLENVETÉS, (ellen-vetés) ősz. fn. Nehézség,
ok, melyet valaminek igazsága ellen fölhozunk, elégürditünk. Éten áUitdt ellen több ellenvetéseim vannak.
&*mi'ellentételem e tárgyra nézve. Különösen, a nyilvános, iskolai vitatkozásokban akár alapos, akár álokoskodáson épült nehézség, melyet az ellenvető fél
» titató által eléadott tan ellen gördít (Objectio).
ELLENVETŐ, (ellen-vető) ősz. fn. és mn. Ki
r^amely állítás igazsága ellen bizonyos nehézséget,
okokat hoz föl. Különösen, nyilvános, iskolai vitatkozásoknál oly személy, ki a vitatott tárgy ellen okoskodó «likban okokat, nehézségeket terjeszt elé, meIjeket a ritatónak ismételni s megczáfolni kötelesséR. (Opponens).
ELLENVILÁG, (ellen-világ) ősz. fn. Midőn vaWly festett kép úgy állítatik fel a szobában , hogy
* benne fectészetíleg alkalmazott világosság, ellentétV« áll a kívülről bejövő nappali világossággal, miért
» festett tárgy helytelenfii, és kellemetlenül tűnik a
(Contrejour).
MAOT uória. n. Kflx.

ELLENV1TATÁS, (ellen-vitatás) ősz. fn. A tudományos szóbeli vitatkozásokban valamely állítás
igazsága ellen gördített okok és nehézségek eléadása.
ELLENVTTATÓ, (ellen-vitató) ősz. fn. Személy,
ki a tudományos szóbeli vitatkozásokban valamely
állítás igazsága ellen okokat, nehézségeket gördít.
(Opponens).
ELLENVÍZ, (ellen-víz) ősz. fn. Hajózásban
azon vízvonal, mely a hajónak szemközt nyomul s
annak menetelét tartóztatja.
ELLENVIZSGÁLAT, (ellen-vizsgálat) ősz. fn.
Peres vagy törvénykezési ügyekben a másik fél által
az első ellen intézett vizsgálat.
ELLENZ, (el-len-z) 1. ELLENEZ.
ELLENZÁR, (ellen-zár) ősz. fn. Zár, melylyel
egy másik személy ellenörségttl, saját zárával vagy
pecsétével, vagy mindkettővel megerősít, bezár s
hozzáférhetlenné tesz valamit, például pénztárt.
ELLENZÉK, (el-len-z-ék) fn. tt. ellenzék-ét. 1)
Akadály, mi valaminek ellenére van, mi valamely
erőt, törekvést hatásában, működésében gátol. 2) Politikai ért azon párt, mely alkotmányos országokban
az uralkodó pártnak, vagy a kormánynak ellenére
dolgozik, tetteiben, rendszabályaiban, törvényjavaslataiban hibákat keres, azokat ócsárolja, gáncsolja,
mik által emez gondosabban, óvatosabban, s a fennálló törvényekhez hívebben ügyekeszik eljárni hivatásában. Megyei ellenzék. Országgyűlési éttérnek. (Oppositio).
ELLENZÉKI, (el-len-z-ék-i) mn. tt ellenzéki-t,
tb. —ék. Ellenzékhez tartozó, ellenzéket illető. Ellenzéki szónokok. Ellenzéki hírlapok. Ellenzéki befolyat.
ELLENZÉNDÜLÉS, (ellen-zéndülés) ősz. fn. 1.
ELLENLÁZADÁS.
ELLENZÉS, (el-len-éz-és) fn. tt ellenzés-t, tb.
—ék. 1) Általán, akadályozás, akadályvetés. 2) Nem
javaslás, nem tanácsolta. V. ö. ELLENÉZ.
ELLENZET, (el-len-z-et) fn. tt. ettenzet-ét. Két
eszmének oly egymásközti viszonya, melynél fogva
egyik a másikat kizárja, s mindkettő igaz nem lehet.
(Repugnantia).
ELLENZŐ, (1), (el-len-z-ő) mn. tt ellenzS-t, tb.
—k. 1) Akadályozó, tiltó, gátoló. 2) Nem javasló,
nem tanácsló. Ellenző vélemény, tanáét, javatlat.
ELLENZŐ, (2), (el-len-z-ő) fn. tt ellenzS-t. 1)
Valami ellen való, annak hatását akadályozó, eltávolító tárgy, eszköz, pl. napellenzS, esöellewS, poreUenzö,
szél-, gyertya-, tűz-, vüldmellenzb'. Különösen: a nadrágnak elül levő nyilasa, melyet szíj vagy gombok
tartanak, és szorítnak az alhashoz. 2) Személy, ki bizonyos tárgyban ellenvetést tesz, akadályt csinál.
ELLENZÖBÖR, (ellenző-bőr) ősz. fn. 1) Altalán a szemekre alkalmazott bőrkészület a világosság,
por stb. ellen. 2) Különösen, a kantárhoz varrott, s
két oldalt a lovak szemei mellett kiálló bőrdarab,
hogy félre ne nézhessenek.
13
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ELLENZŐDESZKA, (ellenző-deszka) ősz. fn.
Általán deszka, mely valamely testnek öszvetartására
alkalmaztatik, pl. népieskor, hogy a gabonaszemek
szét ne oszoljanak; vagy eDenződeszkak az ágynak
két oldalán.
ELLEP, (el-lep) ősz. áth. Valaminek felszínét,
területét eltakarja, befödi. Ellepi a» drvt* a réteket,
földeket. A M ellepi a Kegyek ormait. Ellepték a tátkák a vetéseket. V. ö. LEP.
ELLEP, (el-lép) őse. önh. Lépve odább megy,
valamely helyet oda hagy.
ELLÉPCSÉL, (el-lépcsél) ősz. önh. Aprókat
lépve, körinyen, kényelmesen elmendegel.
ELLÉPDÉGÉL, (el-lépdégél) ősz. 5nh. Lépdegelve, azaz könnyen, kényelmesen lépve, elmegy.
ELLÉPDEL, (el-lépdel) ősz. önh. EUépcsel, ellépeget Különösen mondják a gyalogkatonaságról,
midőn hadi rendben lépve elhalad, eltávozik, vagy
valaki előtt elvonul. A lovaudg tUtpiet.
ELLÉPDELÉS, (el-lépdelés) ősz. fa. Ellépegetés; hadi rendben lépve elhaladás.
ELLÉPÉGET, (el-lépéget) ősz. önh. lásd : ELLÉPCSÉL.
ELLÉPTET, (el-léptet) ősz. áth. Eszközli, hogy
valaki lépve odább menjen, haladjon. ElUptetni maga
előtt dobnóval a hadtereget. Vétetik önható ért is
a lovasságról, s ekkor ám. a lovasság léptetve elmegy,
vonalban, hadi rendben eltávozik; valaki előtt elvonul. EOéptettek a. huttdrok a legkötelebbi dllomdtra.
A gyalogság ellépdel.
ELLÉPTETÉS, (el-léptetés) ősz. fa. A lovasságnak léptetve, hadirendben eltávozása, különösen
valaki előtt elvonulása.
ELLES, (el-les) ősz. áth. Valakit v. mit lesve,
lesben állva, elvár; leselkedve, figyelmecve valamit
megtud. Elletni ős éjjeli kóborlókat. Majd elletem, ha
eljön-e, vagy nem. Elletem, mi let* belőle. A* alkalmat
Merni. A titkot elletni. V. ö. LES, ige.
ELLES, (el-l-és) fa. tt eüét-t, tb. — <ft. A nagyobbféle négylábú állatok, pl. tehenek, kancsák,
juhok szülése. V. ö. ELLIK.
ELLET, (1), (el-l-et) fa. tt ellet-ét. A nagyolbféle négylábú állatok szülöttje. EU8 ellet. Korai,
kékei ellet.
ELLET, (2), (el-l-et) áth. m. eüett-em, —tél,
—élt. Elleni segít, késztet Juhokat elletni.
ELLETÉS, (el-1-et-és) fa. tt tlleté»-t, tb. —ék.
1) Közönségesen a Juhokról mondják, midőn elles
végett annak idején külön akolba vagy rekeszbe cárjak, s különös gondviselet alatt tartják. Juheüetét,
jvheüetétkor. 2) Győrvárm. csíras szőlővesszőnek ültetése.
ELLETŐ, (el-l-ető) fa. tt dUto-t. így hívják
az ország több vidékén, a mezőkön készített nádvagy sövényrekeszeket, hová tavaszkor ac ellő juhokat kihajtani szoktak. Győr és Komárom vmegyében
a dunántúli részen teUenat (ellenei ?).
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ÉLLÉVELEDZÉS, (el-leveledzés) ősi. fn. A
növény leveleinek elhullása.
ELLEVELEDZSTT, (el-leveledzétt) ősz. nm.
Leveleitől megfosztott, ami leveleit elhányta, elhullatta. EUeveUdtett fák, növények.
ELLEVELEDZIK, (el-leveledzik) ősz. k. Leveleit elhányja, elhullatja. Öttttel elleveledtenek a fái.
ELLIK, (el-l-ik, 1. itt alább) k. m. eü-étt, hot.
elleni v. ellni. A nagyobbféle négylábú állatokról
mondják, midőn átülnek, s melyek rendszerént csak
egy szülöttet hoznak a világra, ú. m. lovak, szamarak,
tehenek, juhok. A ló etikót ellik v. etikótik, megetikötik; a tehén borját ellik v. megborjank; a juh bárányt ellik. A disznó-, kutya-, macska-, egér-, patkány- stb. fajok, melyeknek rendszerént több fiók
van egyszerre, kölyketnek, megkBlyketnek vagy fiaitnők. Megvető ért. s aljas nyelven mondják asszonyról is. Tréfás nyelven : megellik a ló, midőn a rajtaülőt leveti. A Bécsi codezben lóra elleni, e helyett
áll: lóra tóm; ama szólás mai napság nevetséges
volna.
Valószínűen a „pultos*t jelentő vemh törzstől
eredetileg vemlik, vellik, az előleh elhagyásával elük,
mint: borjatik, etikótUe, malaetotik, kölykenk, fiadtOt,
gyereketik. Vagy talán az én, éne, (eme, anya) gyökből : en-lik = anyává lesz. V. ö. ÉNE.
—ELLIK, (el-lik) ősz. igeképző, leginkább színt
jelentő szókból, mint: tiSld-eüik, kék ellik; mély hangon —allik, mint: tdrg-áUik (= sárga-allik), (artdilik. Néha előtagja el is esik, mint: vorHt-Uk, féketUk, tOtét-lik.
ELLOBBAN, (el-lobban) ősz. önh. Gyúlékony
testről mondjak, mely lángot vetve, legott égni megszűnik. Ellobban, mint a ttalma. Stdra* dg ettobban,
Idny tterelme jobban. (Népd.) Átv. ért hirtelen elmúlik. Soknak hatafitdga ttalma gyandnt ellobban.
V. ö. LOB.
ELLOBBANT, (el-lobbant) ősz. áth. 1) Gyolékony, lángolékony testet hirtelen lobra gerjeszt 2)
Könnyű, lenge testet, lobogva elszállni, röpködni
késztet
ELLOBBANTÓ, (el-lobbantó) ősz. fn. Egyszeri
•villanymozdító eszköz, rés, és horganylemezből. (Denagrator Harei).
ELLOBOG, (el-lobog) ősz. önh. 1) Lobot vetve
elég, ellángol. 2) Ide-oda csapkodó lob v. láng módjára röpköd, szállong. Ellobogtak nemeink elSl a tengeri hajók •dttlói. V. ö. LOBOG.
ELLOBOGTAT, (el-lobogtat) ősz. áth. 1) Valamit lobra, lángra gyúlasztva eléget, elemeset Eüobogtatni a meggyújtott ttalmatekeretet. 2) Csapkodó
lob v. láng módjára valamit elröpít, elszállít Ellobogtatni a hadi tdtflókat.
ELLOCSCSAN, (el-locscsan) ősz. önh. A hirtelen megcsapott, mozgásba hozott folyadékról mondják, midőn lóét hangot adva, helyéből kimozdul. Elloctetan a megütödStt tajtdrból a vü. EOoctctant a
vére, úgy főbe Otötték.
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ELLOCSCSANT, (el-locscsant) 5sz. áth. Folya- l
ELLOVAGOL, (el-lovagol) őse. önh. 1) Lovadékot, hirtelen mozgás által helyéből kiütve , lóét j golva, azaz lóháton eltávozik, elutazik. 2) Folytonohúgot adni kentet MegbotÜott , t eüoetetantotta a san, tartósan lovagoL
tartóban vitt bort.
ELLŐ, (1), (el-l-ő) mn. tt ellÖ-t. Ami ellik. Ellő
ELLOCSKOL, (el-locskol) ősz. áth. Valamely juhok, eUŐ tehenek.
folyadékot, pl. vizet, bort, sert, levest az edényből
ELLŐ, (2), (el-lő) ősz. áth. 1) Valamit lőve elelSntöz, ellocsogat
szállít, elröpít. EUöni putkából a tgatymát, ágyúból a

ELLOCSKOSÍT, (el-locskosít) ősz. áth. Kiöntött, kilocscsantott folyadékkal valamit elnedvesít,
elcmnyít A víghordók elloctkottíják a lépőtöket. MoKjatát kStben elloeikotílani a ruhát.
ELLOCSKOSODIK, (el-locskosodik) ősz. k. Kióolött, kiöntött, kilocscsant folyadék , pl. víz, bor,
tér, leves stb. által bepiszkolódik, beluetosodik. A
pncunapuámotok vagy ttUretelök ruhái ettoetkoELLOCSOG, (el-locsog) ősz. önh. 1) A folyadék hirtelen kimozdulván helyéből, lőcs hangot adva,
el/oly. A ttekérráita lajtból eUoeiog a vi*. 2) Átv.
ért LociQgva, azaz úgy elbeszél, hogy sebes szólása
mittt a nyála fecseg ; elpletykál, eldarál. Az utóbbi
értelemben vétetik áthatólag is.
ELLOCSOGAT, (el-locsogat) ősz. gyak. áth.
Eszközli, okozza, engedi, hogy valamely folyadék ellociogjon. Futtában elloetogaíta a kortóban vitt bort.

golyót, Ívről a nyilai. Átv. ért mondják magáról a
fegyverről is. EUöni a puskát, ágyút, mottarat, taraezkot, azaz elsütni. 2) Lövés által elvisz, elszakaszt,
elront Ellőtték háborúban a lábát. Ellőtték alóla a
hidat. 3) Bizonyos távolságra lő. Ezen putkával 150
lepényire ellőhetni. 4) Némely tájakon mondják :
ellőtte a hideg, azaz ellölte, el- v. kilelte, reá jött a hidegláz. V. ö. EL, (2) és LŐ.
ELLÖDÖZ, (el-lödöz) ősz. áth. Gyakori lövés
által elfogyaszt, elröpít EUSdötték a puskaport, mint
a nagyidai ctigányok. (Km.) Ellödötni a kártékony
vadakat.

ELLÖK, (el-lök) ősz. áth. 1) Lökve, azaz ököllel taszítva, vagy kézbó'l kipenderítve eltaszít, eltávolít Ellökte magától a tolakodót. 2) Valamely eszköz segedelmével taszít el. Ellökni a büliardtekét. Ellökni partról ctáklyával a hajót. V. ö. EL, (2) és
LÖK.
ELLÖS, (el-l-ő-s) mn. tt ellőt-t, v. —ét, tb.
ELLOCSOL , (el-locsol) ősz. áth. Locsolva elöntői, elhint
—ék. Állat, mely elleni fog, mely alkalmas már az
ELLOCSOSODIK, (el-locsosodik) ősz. k. lásd : ellésre. Ellöt tehén, eUSt juh. Át ellöt birkákat el kell
választani a meddőktől.
ELLOCSKOSODIK.
ELLOCSOSÍT, (el-locsosít) ősz. áth. lásd : ELLOCSKOSÍT.
ELLÓDÍT, (el-lódít), ősz. Áth. Valamit lódítva,
toti-eldob, elhajt, eltaszít Gallérjánál fogva ettódittudk. V. 5. LÓDÍT.

ELLÖVEL, (el-lövel) ősz. áth. és önh. 1) Valamit sebesen elröpít, elszállít, mintha ágyúból, puskából stb. sütötték volna ki. A nap metne ellöoeli éltető
tugáraü. 2) Sebesen elrepül, elszáll. EUövel a kiröpíteti nyü. Pillanatai ide-oda ellövelnek.

ELLÖVÉS, (el-lövés) ősz. fn. 1) Fegyvernek,
pl. ágyúnak, mozsárnak, puskának elsütése. 2) A
fegyverbe tett szernek elröptetése, elszállítása. 3) Valamely tárgynak lövés által elmetszése, eltörése, elszakasztása stb.
ELLÖVÖLDÖZ, (el-lövöldöz) ősz. gyak. áth. 1.
ELLOP, (el-lop) ősz. áth. Tolvaj módra, orozva, ELLÖDÖZ.
* birtokos akarata s engedelme ellen elvesz, eltulajELLUSTÍT, (el-lustít) ősz. áth. Lustára váldonít valamit Amit ér, ellopja. Pintét, ruháját ellop- toztat el. A tok evét elluttilja ás embert. V. ö. LUSTA.
Mi V. 6. LOP.
ELLUSTUL, (el-lustúl) ősz. önh. Lustává le-

ELLÓDÚL, (el-lódúl) Ősz. önh. Lódulva, azaz
nekuramodva ebiét, eltakarodik, eltávozik. V. ő.
LÓDUL.
ELLOHOL, (el-lohol) ősz. áth. és önh. 1) Jól
elfér, elpnfogat valakit vagy valamit. 2) Tájnyelven
ML etlódúl, eliramlik.

ELLOPDOS , (el-lopdoa) ősz. fn. lásd : ELLOPKOD.
ELLOPKOD, (el-lopkod) ősz. áth. Apródonként,
egymásután, holmit tolvaj módjára elvisz, eltulajdonít EUopkodni a fáról a gyUmöletöt.
ELLOPÓDZIK, ELLOPÓDIK, (el-lopódzik v.
•lopódik) ösr. k. Lopva, azaz titkon, snttonban, mátok kire, tudta nélkül elmegy , elsurran, elszökik vaíttiomian, vagy valahová.
ELLOPOOAT, (el-lopogat) ősz. gyak. áth. L
ELLOPKOD.
ELLOPÓZIK, 1. ELLOPÓDZIK.

szen. A vén ló ellustul. V. ö. LUSTA.

ELMAGZIK, (el-magzik) ősz. k. Növényről, különösen kerti növényekről, zöldségekről, füvekről
mondják, midőn felmagvasodnak, magba mennek,
érett magvaikat elhullatják. Elmagzik a hajma, saláta stb.
ELMAGYARÁZ, (el-magyaráz) ősz. áth. 1) Valaminek hamis értelmet ad; valaminek értelmét elcsavarja. Jobban : félremagyaráz. 2) Magyarázva,
azaz felvilágpsítva, értelmezve eléád, elmond valamit.
Elmagyardtni a gyermeknek, valamely különös látmányt. V. ö. EL, (2) és MAGYARÁZ.
13 •
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ELMAGYARÁZÁS, (el-magyarázás) ősz. fa. 1)
Valaminek hamis értelmezése; az értelemnek elcaavarása, jobban: félremagyarázás. 2) Megmagyarázás
V. 8. ELMAGYARÁZ.
ELMAGYAROSÍT, (él-magyarosit) ősz. áth.
Magyarossá vagy magyarrá változtat el, magyart esi
nál valakiből a beszélő élre vagy tetszése ellen. Csak
idegen mondhatja. Elmagyarotttani a magyar hasában lakó idegen nyelviteket. Mi magyarok így mondanók : megmagyarotHani. V. ö. ELNEMETE8ÍT.
ELMAGYAROSODÁS, (el-magyarosodás) ősz.
fa. Ásón elváltozó állapot, midőn valamely idegen
szokásn és nyelvű ember vagy nép magyar szokásokat és nyelvet vesz föl.
ELMAGYAR080DIK, (el-magyarosodik) ősz.
k. Idegen szokása és nyelvű létére magyar szokásokat és nyelvet vevén föl, magyarrá leszen.
ELMÁLLÁS, (el-mállás) ősz. fa. Valamely testnek azon állapota, midőn részei között az öszveffiggés megtágúl, s azok egymástól könnyen elválnak,
elszakadnak, szétomlanak. Leginkább mondják szövetekről, ruhaneműekről, hús-, és tésztaételekről. V.
ö. MÁT.T.Tg.
ELMÁLLASZT, (el-mállaszt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely testnek részei elmálljanak, azaz, szétfogzoljanak, elváljanak, elbomoljanak. Át óctka, kopott ruhát tlmáUatztják a molyok. A hoittat fStét elmáUatttja a Mit. V. ő. MÁLLIK, MÁLLASZT.
ELMÁLLIK, (el-mállik) ősz. k. Mállás által
elkopik, elolvad, szétmegy. ElmáUik an óctka, molyette ruha. ElmáUik a fogak kötött a» igen puhára főtt
hát. V. ő. MÁLLIK.
ELMÁLLOTT, (el-máUott) ősz. mn. Elkopott;
szótbomlott, foszlott, szakadozott ElmáUott Sri mente,
elmáUott bunda. ElmáUott tétttanemU.
ELMÁNGOL, (el-mángol) ősz. átb. A ruha, különösen fehérnemű ráncztút mángoló által simára kiegyengetí. Átv. ért és tréfásan: valamely kézbelivel,
bottal, doronggal, jól eldönget valakit V. ö. MÁN60L.
ELMAR, (el-mar) 6sz. áth. Marva elfiz, elkerget , eltávolít A hatieb elmarja a» idegen ebet. Átv.
ért szidás, rágalom, perpatvar által valakit bizonyos
helyről, társaságból elhajt, elidegenít
TtTAffARAT), (el-marad) ősz. önh. 1) Nem jön
el, akit várnak, kinek jőni keUene. A hivatalotok kötSl tíSbben elmaradtak. 2) Eláll, eltart, el nem vész,
el nem romol. A Maroson öttverakott adna, évekig elmarad. 3) Elkésik. Elmaradt, mint Noé hollója a tágon. (Km). 4) Meg nem történik, megszűnik. A könyv
eltS kötete megjelent, de a mátodik elmaradt. 5) A haladókkal egy lépést nem tartván, hátul vagyon. A
tánta ökör elmaradt a ctoraától. V. ö. EL, (2) és
MARAD.
ELMARADÁS, (el-maradás) ősz. fa. El nem
jövés; elkésel; a haladókkal együtt nem menés; el-
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állás, el nem romolás; megszűnés, meg nem történés.
V. ö. ELMARAD.
ELMARADHATATLAN, ELMARADHATLAK,
(el-maradhatatlan v. —maradhatlan). Ami minden
esetre megtörténni fog; ami előbb utóbb eljön, ami
el nem marad. A természet elleni vélek megbüntetett
elmaradhatatlan. Mint határozó ám. elmaradhatlanal.
ELMARADHATATLANÜL, ELMARADHATLANUL, (el-maradhatatlanal T. —maradhatlanal) ih.
Minden esetre, bizonyosan, kétség nélkül, előbb utóbb.
A halál elmaradhatlanul elvitt mindnyájunkat.
ELMARADOZ, (el-maradoz) ősz. őnh. Gyakran,
ismételve el- vagy hátra marad, többször elkésik.
Vagy midőn többről van szó, ám. egymás után elmaradnak, egyik előbb, másik utóbb. A fáradt utótok,
katonák elmaradotnak a csoporttól, teregtül.
ELMARADT, (el-maradt) ősz. mn. Aki v. ami
el nem jött, elkésett; a haladókkal egy lépést nem
tartott; romlás nélkül elállóit Elmaradt hivatalotok,
vendégek. MUvelttégben elmaradt népek. A többüSl elmaradt zarándokok. V. ő. ELMARAD.
ELMARASZT, (el-maraszt) 5sz. áth. 1) Valakit
v. mit maradni késztet, elkéstél, a haladókkal menni
nem hagy, visszatartóztat Elmaratztani a vendéget.
2) Elmarasztal.
ELMARASZTAL, ősz. áth. 1) Általán, menni,
haladni nem enged, fentartóztat 2) Törvénykezési
ért a bíró v. törvényszék a panaszolt v. vádlott félt
elitéli, t i. a panaszló keresetének teljesítésére kötelezi, vagy büntetést mond reá. A kéretett adottágban,
a váUóöaletben, a perkSÜtégekben elmaratttahti valakit. Két éoi fogtagban elmaratftalni a bfmVtt.
ELMARASZTALÁS, (el-marasztalás) ön. fii.
Törvénykezési ért bírói'v. törvényszéki hivatalos kijelentése annak, hogy a panaszlott vagy vádlott fél
ellen a kereset bebizonyodott
ELMARCZANGOL, (el-marczangol) ősz. áth.
Marczangolva eltép, szétszakgat Az ebek dmarcsangolják a» eleikbe vetett konctól. A farkatok cftnarecongolják a etikát. V. ö. MARCZANGOL.
ELMARKOL, (el-markol) ősz. áth. 1) Markolva,
marokba fogva elvesz, eltesz valamit 2) Átv. ért
Suttonban elcsíp, elvisz, ellop. V. ö. EL, (2) és MARKOL.
ELMABSOL, (el-marsol) ősz. őnh. Hadi rendben és vonalban eltávozik, elmegy.
ELMÁSZ, (el-mász) ősz. önh. Mászva elmegy,
eltávozik. Elmátmak a rákok, tekenStbékdk. V. ö. EL,
(2) és MÁSZ.
ELMÁTKÁSÍT, (el-mátkásít) ősz. áth. L ELJEGYEZ.
ELMÁZOL, (el-mázol) ősz. áth. Tulajdonképen : mázzal elken valamit Köz ért akannifél« zsiros, olajos stb. nedvvel beszennyez, elmocskít valamit.
Elmátolni a f álakat tárral, korommal. Elmátoltti a
letteket, ruhát tintával. Gúnyos kifejezéssel: akont&rfestő, valamely képet esetlenül, 'durván fiáét V. «.
MÁZ, MÁZOL.
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van illetve, megsértve, s ez értelemben a szélesen vett
elmének érző, tehetségeire vonatkozik.
ELMEBETEGSÉG, (elme-betegség) ősz. fn. Az
elmének gyönge, kóros állapota, megzavarodása, tébolyodasa. Különösen: mélyen ületődött, megsértett,
s rendes működéséből kizaklatott kedély.
ELMEBÓDULT, (elme-bódult) ősz. mn. Kinek
elméje megzavarodott, tébolyodott
ELMEBÓDULTSÁG, (elme-bódultsig) ősz. fn.
Az elmének megzavarodott, tébolyodott állapota,
vagy tulajdonsága, pl. nagy ijedség, öröm, fájdalom,
.Mindenható elménk istenkedése
kínok miatt.
Ég- s földbe hat"
Kisfaludy K.
ELMEBOTLÁS, (elme-botlás) ősz. fn. Az elmének gyöngesége, melynél fogva működéseiben hi.Kivál az elme bolygó képzetéből."
bát ejt, a tárgyakat fonákul fogja föl; valamit elfeled.
Ugyanaz.
ELMECSAVAEGÁS, (elme csavargás) ősz. fn.
í) Sforotb ért. gondoló tehetség, (mens) mely szelle- Az elmének azon lenge állapota, midőn bizonyos
mi tatánk tulajdona , s mely az értelmet , (intellec- tárgyra nem feszül, hanem ide-oda csapong, tétováz.
tm) ét észt (ratio) foglalja magiban. V. ö. ÉRTE- Él e szóval Pázmán.
LEM éi ÉSZ. Mély elme; gySnge elme; élet elme;
ELMECSEVÉSZ, (el-mecsevész vagyis helynagy elme. Elmét futtatni; elmét fárantani, gyako- cserével : el-csenevész) ősz. önh. Mondják az állatroln, Müveim. Símében megháborodni. Elmét élesíteni ; és növényfajokról, midőn eredeti épségöket lassantlmécel felfogni ; elmét törni valamin v. valamiben. lassan, nemzedékről nemzedékre elvesztik, elaljasodFf» élne , fiatal er8 veri meg a hadakat. (Km). „És nak, elfajzanak. (Székely szó). Néhutt : elctenevé* v.
lelek *i embert , kiből az ördög kiment vala , ülette —ctenev n.
t libáinál és megrnháztatván és egész elmével. " TatELMEÉL, (elme-él) ősz. fn. Az elme ereje,
nni cod. 3) Acon tehetség , mely a felfogott tárgya- melylyel az a tárgyakat igen finomul felfogni s öszkat megtartja, el nem feledi, (memória). Elméjében vehasonlítni képes.
tartja a látottakat ét hallottakat. Elméből mondja el
ELMEÉLESITÉS, ősz. fn. Szellemi gyakorlat,
« ltokét. Elttalatttani valamit a* elméből. 4) Azon melynél fogva az elme bizonyos könnyüséget szerez
tehetség, mely a különböző dolgok közötti hasonlatot a tárgyak legfinomabb felfogásában, s öszvehasonHhamar felfogja (Wits), innen : élet elme , elmét , el- tisában. Él e szóval Pázmán.
ELMEÉLESITÖ, (elme-élesitő) ősz. mn. Ami
Mind ezek szerént elemeztethetík ekként is : az elmét élessé teszi, azaz könnyfiséget szerez neki,
fl-mi v. éUf-mi, élő valami, ami az emberben az élőt, a dolgok finom felfogásában, öszvehasonlitisában stb.
ai életerőt, a szellemet alkotja, t. i. az érzéktől kezdve Él e szóval Pázmán.
az értelmet és észt vagyis az ismereti tehetség valaELMEERÖ, (elme-erő) ősz. fn. Erő, melynél
mennyi fokit képezi. Rokona azon il, melyből ildom, fogva az elme működik, mely a tárgyakat fölfogja,
•Homo* származott, valamint az élénk mozgékonyságra fogalmakat alkot, Ítéleteket hoz stb.
vonatkozó ü is. V. ö. IL. A hangokban is rokon göELMEFAKGATÁS, (elme-fakgatás) ősz. fn. Az
rög latin Ottúmu (= elme) szót , (mely a görögben elmének különféle ellenvetések , nehézségek, bonyofurirt, lehellést, szellőt jelent) Benfey az an (= leh) lódott tárgyak fejtegetése által gyakorlása. (Csúzi.
inoszkrit gyökből származtatja, mely pra szóval Trombita. 116. 1.).
öuretéve : prán ám. élni. Igen közel ill a magyar
ELMEPÁRASZTÁS, (elme-fárasztis) ősz. fn.
tlne szóhoz, ás arab tim , mely ám. tudomány. Át- Az elmének mérték- s mód nélküli munka által megtétre hasonló hozzá a finn midi.
erőltetése.
ELMEÁLLAPOT, (elme-állapot) ősz. fn. A táELMEFÁRASZTÓ, (elme-fárasztó) ősz. mn. Az
gas és szoros értelemben vett elmének tulajdonságai elmét mértéken túli munka által megerőltető. Elmeötzvevéve, s különféle körülményekben létezve. A fdratftó folytonot munka.
a férfi elmeállapota. A müveit vagy müveELMEFUTTATÁS, (elme-futtatás) ősz. fn. 1)
ember elmeállapota. A betegnek , bolondnak el- Az elmének, gondolkozásnak tárgyról tárgyra fölszínes szállongása. Ellentétetik a mély gondolkozásnak.
ELMEBAJ, (elme-baj) ősz. fin. L. ELMÉBE- 2) Elménczkedés. 3) Oly gondolkozás, melynek koTEQ8ÉQ.
molyabb czélja nincsen, s egyedül időtöltésre, mulatELMEBETEG , (elme-betag) ősz. mn. Általán, ságra szolgál.
ELMÉGY, (el-mégy) ősz. önh. 1) Általán, bizok«ek elméje kór állapotban szenved , azaz , zavaróí"tt, tébolyodott Különösen, kinek kedélye mélyen nyos álláspontot, helyzetet oda hagyva, eltávozik.
ELME, (el-me, L itt alább) fn. tt elmét, tb. elmék. Alkotó részei : el (v. elő) és me (v. mi). Innen
jelenti 1) Tágas ért ásón tehetséget , mely minden
íuneretek elejéi, kútfejét, okát képezi, alkotja, (el-mi,
elő-mi , azaz élő-valami) teh&t mind az érzéki tehetléget, (facultas percipiendi) mind a gondolót magiban
foglalja. Stílét elme, nítle elme. Gyermek elme. Elmébe
fojtó, vemú valamely tárgyat. A* elmét egy tárgyról
mim fordittad. Át elmét fiUvidilani. Heverő tettben
txjdotilt át elme. (Km).
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Elmegy a várattál, megyém, orttágból. 2) Valahová
elutaz. Elmegy Petire, Kolottvárra. 8) Valamin eligazodik. Éten iraton nehét elmenni. 4) Elvese. Elment a* ette. Elment a haja, ttöre. 5) Mondják természeti s lelketlen dolgokról is. Elment a* árvít, elment a förgeteg.
ELMEGYAKORLÁS, (elme-gyakorlás) ősz. fn.
Szellemi működés, melynél fogra elmetehetségeinket
használjuk, gondolkodunk, Ítélünk itb.
ELMEGYARORLAT, (elme-gyakorlat) ősz. fn.
Elmegyakorlás elvont értelemben, vagy tárgyilag véve.
ELMÉGYÉZ, (el-mégyéz) ősz. áth. Megyével,
határral valamely tért elválaszt; megyét, határt húz.
Elmegyé*ni a ttomtiéd helyiégek földeit egymástól. V.
ö. MEGYE, MÉGYÉZ.
ELMEGYÖNGESÉG, (elme-gyöngeség) ősz: fn.
Az elmének azon állapota, melyben működni elégtelen, nem képes, erőt kifejteni nem bír; a tárgyakat
tol nem foghatja stb. Máskép : butaság, ostobaság.
ELMEHÁBORODÁS, (elme-háborodás) ősz. fn.
1) A* elmének nyugtalan állapota, midőn rendes működését erősebb indulatok, pl. hirtelen harag, boszú,
ijedés stb. megzavarják. 2) A gondolkozó tehetségnek fonáksága, mely a tébolyodást, bolondulást megelőzni szokta.
ELMEHÁBORODOTT, (elme-háborodott) ősz.
mn. Háborodott elméjü, kinek gondolkozása megzavarodott
ELMEHÁBORU, (elme-háború) ősz. fn. Átv.
ért tudományos vitatkozás, vitálkodis, melyben okok
ellen okok harczolnak.
ELMEHIBA, (elme-hiba) ősz. fn. Hiba, melyet
működéseiben az elme, különösen mint emlékező tehetség ejt
ELMEJÁTÉK, (elme-játék) ősz. fn. A gondolatoknak elmés futtatása, egymással felváltása, öszvehasonUtása. Az elmejáték elmésségen, elménczségen
alapszik, s komoly, velős ismereteket nem keres.
ELMÉL, (el-me-el) önh. m. tlmél-t. 1) Általán,
elmével működik, dolgozik. Innen. 2) Tágas ért ér•ékileg vagy gondolattal valamit felfog, öntudattal
érez, gondolkodik. 3) Szoros ért az észrevett tárgyat
megfontolja, meghányja veti, s róla ismeretet szerez.
4) Legszorosb ért általános, elvont eszméket alakít,
melyek egyedül az észnek fogalmai, akár felel meg
azoknak a tapasztalatban való tárgy, akár nem. (Conceptus puros formát).
ELMÉLÉS, (el-me-el-és) fn. tt elméUt-t, tb.
—ék. 1) Általán, az elmének működése. 2) Különösen , tágas ért valaminek érzékkel vagy gondolattal
öntudatos felfogása. 3) Szorosb ért az észrevett tárgynak megfontolása s megismerése. 4) Legszorosb ért
általános, elvont eszmék, fogaknak alakítása. V. ö.
ET.MF., ELMÉL.
ELMÉLET, (el-mc-el-et) fn. tt elmélet-e*. 1)
Általán, amit elmével, azaz érzéki és gondolkodó tehetségűnkkel öntudatosan felfogunk. 2) Különösen,
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érzékentuli tárgynak fogalma, elvont fogalom, nézet,
'
melyre egyedül tapasztalás által eljutni nem lehet,
hanem elvont gondolkodás által. (Conceptns porai).
3) Megfelel e görög szónak : theoria, azaz oly isme.
rét, igazság, mely kiválólag belső szemlélődésünkbea
létezik, tekintet nélkül arra, vájjon felel-e meg annak
|
valamely való tárgy a tapasztalatban vagy sem.
ELMÉLETI, (el-me-el-et-i) mn. tt elméletírt, tb.
—ék. Ami kiválólag elméletben, azaz gondolatban,
belső szemlélődésben, fogalomban, elvont eszmében
|
létezik; ami az ismereteknek általános jegyeit, tulajdonságait targyazza, (theoreticns). Ellentéte : gya'•
korlali, tapatztalatí. Elméleti bSlctéttet. Elméleti itmeretek.
ELMÉLKEDÉS, (el-me-el-kéd-és) fii. tt elmükédét-t, tb
ék. A tárgyaknak folytonos és mélyebb
meggondolása, s eredményeik fontolóra vétele. Vallástani ért gondolkozás a lelki szent dolgokról. Sient
elmélkedett* merülni. (Meditatío).
ELMÉLKEDIK, (el-me-el-kéd-ik) k. m. ebnélkéd-tem, —tél, —ctt. Folytonosan, s mintegy mélyebben, a tárgyakat mindiinnen meghányvavetve ebnél;
a dolgok okait, körülményeit, eredményét fontolón
veszi. (Contemplatur). Valamely tárgy fűlött v. tárgyról tokáig elmélkedni. V. ö. ELMÉL. Vallástani ért
lelki, szent dolgokról gondolkozik. (Meditatnr).
ELMELLÖZ, (el-meUőz) ősz. áth. 1) Valamely
dolgot ügybe, tekintetbe, figyelembe nem vesz. Tártamhot nálott, engem pedig elmellotött. 2) Hivatalt,
szolgálatot megtagad valakitől, s másnak adja ast 8)
Elmulaszt Elmeüixni a kOtelettégef. 4) Mint afféle
melléket dolgot félre tesz. A fontotabb ügyeket elvégetni, a kitebbeket elmeUfcni.
ELMELLÖZÉS, (él-mellőzés) ősz. fn. 1) Ügybe,
tekintetbe, figyelembe nem vevés. 2) Valamely folyamodónak hatratétele, a kívánt hivatalra ki nem
nevezése. 3) Elmulasztás. 4) Valaminek mellékes
tárgy gyanánt félretevése.
ELMÉLYED, (el-mélyed) ősz. önh. Valamely
gondolatba, elmélkedésbe igen belemerül Elmélyedni
a ttent dolgok fontolgatátában. Elmélyedni valamely
nagy terv fejtegetétében. Máskép : elmerül.
ELMÉLYEDÉS, (el-mélyedés) 1. ELMERÜLÉS.
ELMÉNCZ, (el-me-encz) fn. tt elménct-et. Személy, ki holmi aprólékos elmejátékokat űz , ki minden alkalommal, s minden tárgy körül elme* lenni,
ebnéskedni akar. V. ö. ELMÉSKEDIK.
ELMÉNCZKÉDÉS, (el-me-encc-kéd-és) fn. tt
elménctkédéi-t, tb. —ék. Elmeviszketeg, melynél fogva
valaki nagy kedvét leli mindenféle tárgyról é* alkalommal meglepő ötleteket mondani; élczeskedés.
ELMÉNCZKÉDIK, (el-me-encz-kéd-ik) k. m.
elméncfkáí-tem. Aprólékos elmejátékokat űz ; minden
alkalommal s dologról elmés ötleteket akar mondani;
élczeskedik.
ELMENCZKÉDŐ, (el-me-encz-kéd-ő) mn. tt
elméncMkédö-t. Aki elménczkedni szeret vagy szokott,
élczeskedő.
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ELMÉNCZSÉG, (el-me-encz-ség) fa. tt elménctELMERÍT, (el-merít) ősz. áth. Valakit v. mit
Meglepő, különösen mosolyra v. nevetésre ger- híg elem, pl. víz, sár stb. alá buktat Elmeríteni vfi
jesrtf ötlet, mely leginkább a tárgyak finom, aprólé- alá a kortót. V. ö. MERÍT.
kot Suvehasonlitásából valamely újat, váratlant hoz
ELMÉRÖDIK, (el-mérödik) ősz. belsz. Mérés
elö;élezesség.
által elfogy; mérés közben elvész, elfoly, elhull, pl.
ELMÉNÉS, (el-ménés) ősz. fa Eltávozás, eluta- ha egy mázna húsból csak 95 fontot vág ki a legény,
lát, elhordozkod&s.
a többi öt font elmérö'dik, azaz aprólékosan elhull.
ELMÉNET, (el-ménet) ősz. fn. Eltávozás, elutaELMERÜL, (el-merül) ősz. önh. 1) Valamely
lii, elhordozkodás, elvont ért. véve. Elmenet előtt bu- híg elemben, pl. vízben, borban, sörben, sárban stb.
etü várni tanainktól.
alászáll, alábukik. A leS elmerül a vízben. A kocri
ELMENETEL, (el-ménetel) ősz. fn. lásd : EL- tengelyig elmerül a kátyolban. 2) Átv. ért valamely
MÉNET.
szellemi vagy erkölcsi tárgyban, munkában, foglalELMÉNÖ, (1), (el-ménő) ősz. mn. Eltávozó, kozásban ügy elmélyed, hogy minden másról, megfedntuó, eltakarodó.
ledkezni látszik. Elmerülni a gondolkozásban, tanuELMÉNÖ, (2), (1. föntebb) ősz. fn. 1) Valamely lásban, tervezésekben. Elmerülni a játékban, fetletttégjdtdii, mely távozásra, utazásra, eltakarodásra int. ben, bujaságban.
Ernnöt dobolni a hajdúknak. ElmenSt trombitáim a
ELMERÜLÉS, (el-merülés) ősz. fn. 1) Elbukás,
lofwotwfc Bakancsosok nyelvén fikátor (Vergatte- híg elembe alászállás, elsüllyedés. A repedezett fenekű
nmg). Innen: fikátort vend. 2) Készület a távozásra, hajó elmerlllétnek van kitéve. 2) Átv. ért erkölcsi v.
elutufen. ElmenSben vagyunk.
szellemi tárgyban, munkában elmélyedés. Elmerülét
ELMENYAVALYA, (elme-nyavalya) 1. ELME- a tudományokban, elméletekben. Máskép : elmélyedés.
BETEGSÉG.
Ez utóbbi újabb alkotású.
ELMENYUGALOM, (elme-nyugalom) ősz. fn.
ELMERÜLTSÉG, (el-merültség) ősz. fn. Lelki
Ai elmének azon állapota, midőn a kültárgyak és állapot, midőn valaki gondolatokba mélyed, s minden
frzékek által benső működéseiben nem zavartatik, s érzéki kültárgyakról megfeledkezni látszik.
indulat- és szenvedélytől menten munkálkodik. Az
ELMERÜTET, (el-merütet, ám. elmeriiltet v.
tltuxyugalom tistta, csendet kedélylyel jár.
el-merültség). Kiavult fn., a régieknél ám. lelki elra-

ELMENYUGTALANSÁG, (elme-nyugtalanság)
öo. m. Az elmének azon állapota, midőn kellemes
ngy kellemetlen erősebb benyomások, indulatok,
neovedélyek által, működéseiben zavartatik.
ELMÉR, (el-mér) ősz. áth. 1) Valamit részletenként mértékre téve, osztva, elad. Elmérni a levágott marhát. Koctmábcm elmérni ÓM uratág borát. 2)
Területet, földet, rétet, mérnökileg feloszt. 3) Máskora mér, mint kellene. 4) Hibásan mér, fonákul
«ab ki, helyesebben : rostul mér.
ELMEBED, (el-mered) ősz. önh. A szemről
mondják, midőn igen fólnyilva, tartósan függ valamely tárgyon. Elmeredtek a nemeit oly erősen nézett.
V. ö. MERED.
ELMERESZT, (el-mereszt) ősz. áth. Szemeit
merf állapotba helyezi, erősen, ugyanazon tárgyra
kurírja, • folytonosan reá szegezve tartja. Elmeremii
•vivit, ét bámétxkodik.

gadtatás. (Extasis).
ELMÉS, (el-me-es) mn. tt. elmét-t v. — ét, tb.
—ék. 1) Értelemmel, Ítélettel biró, ki a tárgyakat
könnyen és világosan felfogja, s rolók helyesen Ítél.
2) Különösen: ki a tárgyak közötti különbséget vagy
hasonlóságot gyorsan észreveszi, s meglepő ötletei
által mulattat.((Witzig).
ELMESÉL, (el-mesél) ősz. áth. 1) Meséket mondogat el; valamit mese-alakban ad elé. 2) Elrcgél,
költőileg elbeszél. V. ö. MESE, MESÉL.
ELMESÉLÉS, (el-mesélés) ősz. fn. 1) Valamely
mesének elmondása. 2) Elregélés, költői, különösen
népmondákon alapuló elbeszélés.
ELMÉSKÉDÉS, (el-me-es-kéd-és) fn. tt. elméskédés-t, tb. —ék. Az elmének sajátságos, ötletekkel
gazdag; továbbá finom észrevételek és gondolatok,
éles tréfák, és meglepő fordulatok által működése.

ELMÉSKÉDIK, (el-me-es-kéd-ik) k. m. elmétELMÉREVÉDIK, (el-merevédik) ősz. k. Mékéd-tem, —tél, —étt. Elmés ötletekkel mulattat; a
nen, mozdulatlanul, megfeszítve elterül, ruganyossákülönféle dolgok öszvehasonlitásából finom észrevégit elveszti. Elmerevedve feküdt a kemény hideg miatt.
teleket, meglepő gondolatokat fejt ki; élesen és haELMEREVÜL, (el-merevül) ősz. önh. Mintegy tosán tréfálkodik, gúnyolódik, csipkéd. Felsőbb neönmagában merővé, mozdulatlanná lesz.
mű elmeműködést jelent, mint az dménctkedik.
ELMÉRGESEDIK, (el-mérgesédik) ősz. k. TuELMÉSSÉG, (el-me-es-ség) fn. tt. elmétség-ét.
lajdonkép : mérges állapota jobban-jobban elterjed. 1) A széles értelemben vett elmének egyik sajátságos
Különösen : a seb elhatalmazik, a testen tovább- tulajdonsága, melynél fogva meglepő ötleteket, finom,
toTibb eszi magát, s veszélyesbbé leszen.
éles észrevételeket és gondolatokat fejt ki. 2) így
ELMÉRGESÍT, (el-mérgesít) ősz. áth. A sebben neveztetik maga azon ötlet, gondolat, észrevétel is,
» mérget elterjeszti, veszélyesbbé teszi. Átv. ért. hasz- mely ezen tehetségből ered. Különböztetésfil v. ö.
át erkölcsi és szellemi nyavalyákról is.
ELMÉNCZSÉG.
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ELME88ZŐDIK, (el-messződik) őu. k. Messze
eltávozik, elhúzódik, elvonul.
ELMESTERKÉL, (el-mesterkél) ö»z. áth. Valamely müvet túlságos czífraság, ékesgetés, gyalulgatás ttb. által elront, idei nélkülivé tesz.
ELMESUBLÓDÁ8 , (elme-súrlódás) ősz. fh.
Szellemi működé*, midőn vitatkozások, tudományos
vetélkedések által az elmék mintegy súrlódásba jönnek, s egymást új és új leleményekre ösztönzik.
ELMÉSZ, (el-me-ész) fn. tt elmétz-t, tb. —ék.
Új alkotásu műszó. 1) Bölcsész. 2) Elméleti ismeretekkel foglalkodó. (Theoreticus).
ELMESZIKRA, (elme-szikra) ősz. fn. Aprószerü
elmés ötlet, mely valamiben mintegy mellékesen , és
futólag tűnik elé; élez.
ELMESZÜLEMÉNY, (elme-szülemény) ősz. fh.
Lelemény, új gondolat, terv stb. melyet az elme működése hozott létre. Ét táját dmttttileményem. Zalán
fvtáta Vörösmarty Sí. elmettOltménye.
ELMETAN, (elme-tan) ősz. fű. Némelyek szerént ám. bölcsészet
ELMETEHETLEN, (elme-tehetlen) ősz. mn.
Gyönge elmcjü, elmetehetség nélkül szűkölködő.
ELMETEHETLENSÉG, (elme-tehetlenség) ősz.
fh. Elmetehetség nélküli állapot, elmeerő hiánya, illetőleg butaság, ostobaság.
ELMETÉHETSÉG, (elme-tehetség) ősz. fh. A
legtágasabb ért vett elmének mindenféle képessége.
Nagy elmetehettég. Fejletlen vagy kifejlett elmetehettég.
Elhanyagolt vagy kiművelt elmetehettég.
,

ELMETSZ, (el-metsz) ősz. áth. Kisebbféle eszközzel, pl. késsel, bicsakkal, ollóval ketté választ ralamit Etmetttem kéttel a* ujját. Ehnettteni (elnyírai)
ollóval a hajat. Ebnettteni a kenyér gyürkéjét. V. ö.
METSZ, SZEL, VÁG.
ELMETSZÉS, (el-metszés) ősz. fh. Valaminek
éles eszköz által elválasztása, ketté szakasztása. V.ö.
METSZÉS, SZELES.
ELMEZAVAR, ELMEZAVARODÁS, (elmezavar v. —zavarodáe) ősz. fn. L. ELMEHÁBOBODÁ8.
ELMOCSKÍT, (el-mocskít) ősz. átb. A tiszta
testet mocsokkal elrutítja, elkeni. ElmoctkÜani tárral
a ctitmákat, tintával a letteket. V. ö. MOCSOK,
MOCSKÍT. Tulajdonkép annyit tesz, mint : (merő)
mocsokká változtat, mocsokká tess. Tehát erősebb
kifejezésfi mint elmocskosít
ELMOCSKOL, (el-mocskol) öss. áth. L ELMOCSKÍT.
ELMOCSKOLÁ8, (el-mocskolás) ősz. fn. Cselekvés, mely által elmocskolunk valamit
ELMOCSKOLÓDIK, (el-mocskolódik) ősz.
belsz. Mocsok által elkenődik, elratúl, tisztátalanná
lesz. A ttttretelSk ruhája a mutttél elmocikoUdik.
ELMOCSKOSÍT, (el-mocskosít) ősz. 4th. Mocskos, tisztátalan, szennyes alakúra változtat el. A tturok elmoetkotOja a vargák tatéi*. V. 8. MOCSKOS.
ELMOCSKOSODIK, (el-mocskosodik) ősz. k.
L ELMOCSKOSÚL.
ELMOCSKOSÚL, (el-mocskosúl) ös«. önh.
Mocskos, azaz tisztátalan, czirmos, szennyéé, piszkos
alakúra változik el. A lakatotok ketei, arcsas, ruhü
elmoctkotulnatc. V. ő. MOCSKOS.
ELMOCSKÚL, (el-mocskúl) ősz. önh. Tulajdonkép annyit tesz, mint (merő) mocsokká lesz. Tehát erősebb kifejezésfi, mint elmocskosúL
ELMOGORVÍT, (el-mogorvít) ősz. áth. Mogorva, azaz, búskomor, durczás, haragos alakúra változtat el. Némely embert át agg kor, matt a ktílonf&e
vinályok elmogorvítják. V. ö. MOGORVA.
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ELMETEL, (el-metél) ősz. áth. Éles eszközzel
valamit részekre, szeletekre, darabokra stb. elmetsz,
elszeldel, elvagdos. Elmetélni a tOltet. V. ö. METÉL.
ELMETÉLÉS, (el-metélés) ősz. fh. Valaminek
éles eszköz által részekre, darabokra stb. elszeldelése,
elvágása. V. 8. METÉLÉS.
ELMÉTELYESÉDIK, (el-mételyesédik) ősz. k.
Métely nevű nyavalyába esik; a métely elharapódzik
közötte. Elmetelyettdnek át ittapot helyen legelő juhok. V. 5. MÉTELY. Átv. ért ragályoi kórba esik,
a ragály elhatalmazik. Haiználják erkölcsi ért. is.
ELMÉTELYESÍT, (el-mételyesít) ősz. áth. A
mételyt elterjeszti. Egy mételyét juh elmctelyetíli a
USbbit it. Átv. ért a ragályos kórt másokkal közli.
Erkölcsi ért mások tinta erkölcsét megfertőzted.
ELMÉTLEN, (el-me-etlen) mn. tt elmétlen-t,
tb. — «'*. Buta, ostoba, oktalan, helyes elme nélkül
szűkölködő, elmében fogyatkozott Ehnétlen beuédek.
Ellentéte : elmét.
ELMÉTLENSÉQ, (el-me etlen-ség) fn. tt dméOtntig-a. Elme-erő hiányában szenvedő állapot,
illetőleg butaság, ostobaság, tompa elmüség.
ELMETOMPASÁG, (elme-tompaság) ősz. fh.
Ás elmének gyengesége, nehéz felfogása, akár természettől olyan, akár kicsapongások, nagy erőtetés stb.
által támadt Ellene tétetik az tletdmtltég.
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ELMOGORVÚL, (el-mogorvúl) ősz. önh. Mogorva, azaz búskomor, dnrczás, haragos terméazetűvé
változik el. Hajdan nyájat, vtg ember volt, » mott
egétten elmogorvüt.
ELMOHOSODIK, (el mohosodik) Ősz. k. Ellepi,
benövi a moh. A régi nádfüdeltk, ttindelyek, aggfák
derekai, elmohotodnak. V. ö. MOH. Átv. ért ócska,
régies természetet, alakot ölt, elavul.
ELMOHOSÚL, (él-mohosul) ősz. önh. lásd :
ELMOHOSODIK.
ELMOND, (el-mond) ősi. áth. 1) Bizonyos szókat, beszédet, mondókát eléad. Elmondani a ltokét,
a köttönlö verteket. Elmondani a» Menetet, paranetot,
hirdetett. 2) Elbeszél. Majd elmondom, mi történt
velem. Elmondani át utatátt, tapaittalaíokat. 3) Részletesen közöl valamit Éten titkot ctak neked mondom
el. Ett nem mondhatom el. V. ő. EL, (9) é« MOND.
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ELMONDÁS, (él-mondás) ősz. fn. 1) Bizonyos szerit. Elmotdítani helyeikből a bútorokat. Elmotdítani
izíknak, beszédnek, mondókának eléadása. Az elmon csáklyákkal a dereglyét, hajót. 2) Valakit hivatalától,
iáiba* akadozni. 2) Elbeszélés. 3) Közlés. Némely tisztétől eltávoztat, eltesz, vagy más helyre, hivatalba
dolgok elmondásában óvatosnak kell leírni. V. ö. EL- alkalmaz. 3) Törvényi ért. a kereső félnek kérését,
MOND.
követelését igaznak, törvényesnek nem ismeri. KereELMONDHATATLAN, (el-mondhataüan) ősz tétől, keresetétől valakit elmozdítani.
mn. 1) Ami oly nagy, oly terjedelmes, hogy eléadáELMOZDÍTÁS, (el-mozditás) ősz. fn. 1) Valaún bizonyos idő elégtelen; amit elszámlálni nem minek elébbi helyéről, nyugvó állapotából eltolása,
lehet Elmondhatatlan viszontagságok. 2) Minek kife- eltaszítása, elkényszerítése. 2) Hivataltól megfosztás,
jezésére elegendő és alkalmas szárak nincsenek. El- vagy a hivatalnak, helynek, mással elcserélése.
ntmdhalaílan fájdalom. 3) Minek elmondását, elbeELMOZDÍTOTT, (el-mozdított) ősz. mn. 1)
szélését a körülmények tiltják. Elmondhatatlan titkok, Helyéről, nyugvó állapotából eltolt, elnyomott, eltannginttgyek. 4) Igehatározókép : elmondhatatlanul. szított stb. 2) Hivatalától, tisztétől megfosztott, vagy
ELMONDHATLAK, (el-mond-hat-lan) ősz. mn. más hivatalra és helyre általtett. Elmozdított tisetviseL ELMONDHATATLAN.
lök. V. ö. MOZDÍT, ELMOZDÍT.
ELMORZSÁL, (el-morzsál) ősz. áth. Morzsákra
ELMOZDUL, (el-mozdál) ősz. önh. 1) Helyéből,
eltördel; morzsaformában elhullat. Elmorudlni a nyugvó állapotából belső erejénél fogva eltávozik.
(tüjtlrntk vetendő kenyériéit. V. ö. MORZSA, MOR- Elmozdul a rest bival is, ha szttrkálják. 2) Mondják
ZSÁL
oly tárgyakról is, melyek külső erő által indíttatnak
ELMORZSÁLÓDJK, (el-morzsálódik) ősz. belsz. el. Elmozdul a szélmalom, ha kedvező szele jön. 3)
Móráikra eltördelődik, morzsákra szakadoz, szétvá- Elmegy, eltávozik. Mozdulj el már innen. V. ö. MOZlik, moraaalakban széthull. A száraz buzakenyér DUL.
fámn/tn tlmonsdlódik.
ELMOZDULÁS, (el-mozdnlás) ősz. fn. EltávoELMORZSOL, (el-morzaol) ősz. áth. Morzsolva zás, elmenés, elindulás, távolodó mozgásba jövés.
eltördel, apró részecskékre oszlat. Elmorzsolni a kuELMÚL, (el-múl) 1. ELMÚLIK.
torietít. Átr. ért. valamely eledelt apródonként elfoELMÚLANDÓ, (el-mulandó) ősz. mn. Ami egygríMt, italt elköltöget. Barátságot beszélgetésben el- kor elmúlik, eltün, lenni megszfin, nem tartós. Elmúnorttoltmk egy pint bort. V. ö. MORZSOL. Tréfás landó tünemények, rémképek.
ért. felületesen ad elé, roszul mond el.
ELMÚLÁS, (el-mulás) ősz. fn. Valamely dolog
ELMORZSOLÓDIK, (el-morzsolódik) ősz. belsz. [ételének megszűnése , eltűnése, s mintegy semmivé
Porhanyó vagy lágyabb test, más keményebbel sur- evése. Élet, ifjúság, örömek elmúlása.
lúdTin öszve, apró részecskékre töredezik. A kőhöz
ELMULASZT, (el-mulaszt) ősz. áth. 1) ValaHántolt fsld elmonsolódik.
mit elmúlni, azaz eltűnni, haszonvétlen elmenni enELMOS, (el-mos) ősz. áth. 1) A mozgásban, fo- ged. Elmulasztani a drága időt, a jó alkalmat. Ha
esésben levő víz, zápor valamely testet he- ma egy órát hiába elmulasztottál, holnap egész nap
elvisz. Át áradó Duna sok partot, és házat el- azt föl nem találod. (Km). 2) Valamit késedelmesség
2) A mosást elvégzi. Már vége az ebédnek, miatt, vagy hanyagságból nem teljesít. Elmulasztani
•& 'l it mattunk. Mi már elmostunk, ki is teregettünk. kötelességét. Elmulasztani az imádságot, a templomi
V. 5. MOS.
szent beszédet. El ne mulaszd megtenni, amit monELMOSOGAT, (el-mosogat) ősz. áth. 1) A fo- dottam.
ly'.. ballimzó, eső víz, zápor, valamely testet gyakori
ELMULASZTÁS, (el-mulasztás) ősz. fn. 1) Az
•:t%«tés, nyalogatás által elszakgat, elvisz. A fő- dőnek, alkalomnak haszonvétel nélküli elszalasztása.
ly, nejt lattanként elmosogatja a partokat. 2) Kony- 2) Kötelességnek, dolognak elhanyagolása, késedelem
Inedények mosását elvégzi. Ha elmosogatlatok leá- miatt nem teljesítése.
»»<*. láttatok a fonáshoz. V. ö. MOSOGAT.
ELMULASZTHATATLAN , (el-mulaszthatatELMOSOLYODÁS, (el-mosolyodás) ősz. fn. A an) 1. ELMULASZTHATLAK.
neretétnek gyöngédebb, szelídebb neme. V. ö. ELELMULASZTHATLAK, (el-mulaszthatlan) ősz.
MOSOLYODIK.
mn. Amit elmulasztani nem lehet, nem szabad, amit
ELMOSOLYODIK, (el-mosolyodik) ősz. k. eljesíteni kell. Hazánkat szeretni, elmulaszthatlan köGyöngéden nevet, azaz se száját nem nyitja ki, se elességünk. Határozókép : elmulaszthatlanul.
Lángra nem fakad, hanem csak kissé húzza el ajkait,
ELMULASZTHATÓ, (el-mulasztható) ősz. mn.
> ez által nyájassagának, tetszésének, szelídebb ked- Amit el lehet, vagy el szabad mulasztani; amit telr^ek, néha titkos gúnynak jelét adja. V. ö. MOSO- esíteni nem kell. Ez elmulasztható dolog.
LYOG.
ELMULAT, (1), (el-mulat) ősz. önh. Az időt
ELMOSOLYOG, (el-mosolyog) ősz. önh. Foly- igán, unalom nélkül eltölti. Jó barátok küzStt elmu•ínosan, több ideig mosolyog.
atni. V. ö. MULAT, önh.
ELMULAT, (2), (1. fönebb) ősz. áth. 1) ValaELMOZDÍT, (el-mozdít) ősz. áth. 1) Valamit
fc.yérol, nyugvó állapotából eltol, eltaszít, elkény- :ivel az időt kellemesen, vígan tölteti el. A házi gazda
AEAft. IAOT 8ZOTÍB. n. KOT.
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elmulatott bennünket, ö képet elmulatni égett tártatágot. 2) Valamit elhanyagol, haszonvétlennl elmúlni
enged, azaz elmulaszt. V. ö. ELMULASZT, és MULAT, áth.
ELMULATÁS, (el-mnlatás) ősz. fn. 1) Az időnek jó kedvvel eltöltése. 2) 1. ELMULASZTÁS.
ELMÚLHATATLAN, ELMÚLHATLAN, (clindlhatatlan) ősz. mn. 1) Ami soha el nem múlik,
ami örökké létezik, ami állandóan megmarad. Az Itten elmúlhataüan. 2) Aminek szfikségkép meg kell
történnie, meg kell lennie. A jók jutalmatága ét gonottok bUnteíéte elmúlhataüan. Határozókép : elmúl-'
hatatlanul.
ELMÚLHATATLANUL, ELMÚLHATLANUL,
(el-múlhatatlanul v. — múlhatlanul) ih. 1) Állandóan,
örökké. 2) Bizonyosan, szükségképen, minden esetre.
Ez elmúlhatatlanul nUktéget.
ELMÚLHATLAN, (el-múlhatlan) L ELMÚLHATATLAN.
ELMULHATLANUL, (el-múlhatlanul) 1. ELMÚLHATATLANUL.
ELMÚLIK, (el-múlik) ősz. k. Eltűn, lenni megszün, t mintegy semmivé válik. Nem igát baráttág át,
mely könnyen elmúlik. (Km). Elmúlik az idS; elmúlnak
át tfjutág üröméi. Ég ét föld elmúlnak, de át én ttavaimel nem múlnak. (Üdvözítő). V. ö. EL, (2) és
MÚLIK.
ELMÚLT, (el-mult) ősz. mn. Ami eltűnt, elfolyott, lenni megszűnt Elmúlt idők, stdtadok. Ifjutágunk elmúlt örömei. Elmúlt dolognak felejtet a vége.
(Km). Elmúlt etSnek nem kell köpönyeg. (Km).
ELMULATTAT, (el-mulattat) ősz. áth. Az időt
kellemesen, jó kedvben tölteti el valakivel. Jól elmulattatott bennünket.
ELMULATTATÁS, (el-mulattatis) ősz. fn. Az
időnek kellemesen, jó kedvben eltöltetése valakivel.
ELNÁDASODIK, (el-nádasodik) ősz. k. A nád
elterjed, elszaporodik rajta v. benne; náddal benő.
Némely vitet tájékok elnddatodnak. V. ö. NÁD, NÁDAS.
ELNEOTEDÉL, (el-negyedél) ősz. áth. Négy
egyenlő darabra vagy részre eloszt, elszakgat, elmetél , elhasogat stb. Át egén lelket elnegyedelni. Sült
ludat elnegyedelni. A megölt Kupa vetér tettét elnegyedelték.
ELNÉGYEL, (el-négvel) ősz. áth. 1) Négy
részre oszt, elnegyedel. 2) Átv. tréfás ért derekasan,
mind a négy oldalról elver.
ELNEHEZÉDÉS, (el-nehezédés) ősz. fo. Átv.
ért a nyavalyának, sebnek veszélyesb állapotba átmenése.
ELNEHEZEDIK, (el-nehezédik) ősz. k. 1) Terhére, súlyára nézve nagyobbodik. Afeghitát által elnehetedni. 2) A nyavalya veszedelmesebb alakot ölt;
a beteg erőtlenebbé leszen.
ELNEHEZÍT, (el-nehezít) ősz. áth. 1) Valamit
nehézzé, súlyossá tesz, a terhet nagyítja, szaporítja.
2) Valaminek végrehajtását, tejesítését bizonyos aka-
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dályok által hátráltatja, fárasztóbbá teszi. A nagy tár
elneheetti (v. megnehezíti) át utatátt.
ELNEHEZÜL, (el-nehezűl) 1. ELNEHEZEDIK.
ELNÉMETÉSÉDIK, (el-németésédik) ősz. k.
Németté változik által, német nyelvet, szokásokat,
természetet vesz fel. Voltak idők, midőn tok magyar
fSctalad elnémetetedett. V. ö. ELNEMETESÍT.
ELNÉMETESÍT, (el-németesít) ősz. áth. Németté alakít, változtat el; a szokásokat, erkölcsöket,
viseletet németessé teszi. A Némethonban lakát tok
magyart elnémetetÜeU. Különbözik : megnémetettí,
mint ,elmagyarosít' és ,megmagyarogít'; amazt idegen
mondja a saját nemzetebeliről, ha ez az állítónak élre
ellenére veszi föl a magyar szokásokat és nyelvet,
ezt mi magyarok mondjuk az idegenről, ha ez nemzeti testűnkbe olvad, tehát itt kedvező, amott nem
kedvező értelemben.
ELNÉMÍT, (el-némít) ősz. áth. 1) Elhallgattat,
letorkol, szólani tilt valakit Elnémítani eüentégeinktt.
V. ö. NÉMA, NÉMÍT. 2) Átv. ért a tűztelepet, ám
ágyúkat elsűtőgetni megszűn, illetőleg eszközli, hogy
szólam megszűnjenek.
ELNÉMUL, (el-némúl) ősz. őnh. 1) Elhallgat,
szólani szttn, beszédét nem folytatja többé. Hajdan
Úrét stónok volt, t egytterre elnémult. Elnémultak a
rágalmatok. 2) Különösen, az ellenokok által meggyőzeivé, leverve, ellenmondani nem bír.
ELNÉPTELENEDIK, (el-néptelenédik) ősz. k.
Népessége, lakosai lassanként elfogynak. Altó Ma
gyarorttág a törökök alatt igen elnéptelenedett.
ELNÉPTELENÍT, (el-néptelenít) ősz. áth. Valamely helynek népességét, lakosságát elfogyasztja.
A háború, ét döghalál elnéptelenUik át országokat.
ELNÉPTELENÜL, (el-néptelenül) 1. ELNÉPTELENEDIK.
ELNEVET, (cl-nevet) ősz. önh. Valamin foly,tonosan nevet Holmi boMtágon elnevet órákig. Jó
ituen elnevet rajta. Használtatik tárgyesettel is. Eitieveti a javát. Elneveti magát, azaz elfakad nevetve,
nevetésre fakad.
ELNEVETGÉL, (el-nevetgél) ősz. önh. Folytonosan vagy gyakran nevetve eltolta az időt. Kiaetem
gyakran egy legénynyel, elnevetgél vidám kedvvel.
(Népd.)
ELNEVEZ, (el-nevez) ősz. áth. Valakinek v.
valaminek nevet ad. Valakit bolondnak elnevetni. Lovát ttikrának, tehenét kajlának, agarát cdctkének nevette el. V. ö. NEVEZ.
ELNEVEZÉS, (el-nevezés) ön. fn. Névadás,
legyen az becsületes vagy gúnynév. Vétetik maga a
név szó helyett is. Még igen tok tárgynak ninct eredeti
magyar elnevetéte. Eereetttégi, bérmalári, sterzeteti ünevetét.
ELNÉZ, (el-néz) öss. áth. 1) Valamely hibán,
rendetlenségen, hiányon stb. fenn nem akad, elhallgatja, eltűri. Kitebb véttégeket elnétni, nagyobbakat
megfeddeni. Holmi gyurlótágokat el lehet nésni. 2) Fi-
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gyehnesen axemre vesz, megtekint valamit. Elnéttem
a vételeket, i mind tűányalcnak találtam. 3) Tárgyeset
nélkül: félre néz, máshová fordítja szemeit Elnéztem onnan, hogy ne láttam át undokságot. HasznaiÚtik állapító ragu nevekkel is. Elnétni a mettte tiktágon, tengeren. 4) Némelyek használják ezek helyett
rottíl nét, (nézésben) elhibáz, de ez nem magyaros és
helytelen értelmezés.
ELNÉZDEL, (el-nézdel) 1. ELNÉZÉGET.
ELNÉZÉGÉL, (el-nézégél) 1. ELNÉZÉGET.
ELNÉZÉGET, (el-nézéget) ősz. áth. Több tárgyakat részletesen, tartósan, vagy egymás után meguemlél, figyelembe vesz. Elnézegetni a képcsarnokban
M netterm&veket. Elnétegetni a jSvö-menő népt'ónrgtt.
ELNÉZÉS, (el-nézés) ősz. fn. 1) Hibának, mnlaiztúnak, rendetlenségnek elengedése, meg nem feddéae-, valamely hibán, hiányon fenn nem akadás;
kegyei bírálat. Az ujoncz éneket, színész a kSzSniég
ttgytt dnétéseérí könyörög. 2) Megszemlélés, figyelembe véré*. V. 8. ELNÉZ.
ELNÖK , (el-nök v. elő-nök) fn. tt. elnök-öt. 1)
ÁlUlin valamely testületnek fejű, elöljárója. 2) Külüoösen, ki a gyűlésekben, tanácskozásokban élőiül,
a gyűlést megnyitja, a tanácskozási rendet fentartja,
s a többség akaratát, végzését határozatképen kimondja. Országgyűlési, megyei , törvényszéki, egy háti,
cilíyi elnök.
ELNÖKI, (el-nök-i) mn. tt. elnöki-t, tb. —ék.
Elnökhöz tartozó, elnököt illető, elnökre vonatkozó.
ElnZki jogok és kötelességek. Elnöki beszéd. Elnöki
K<k elfoglalása.
ELNÖKILEG, (el-nök-i-leg) ih. Elnöki módon;
eluüki úton; elnöki meghagyásból; elnöki aláírás
alatt
ELNÖKLET, (el-nök-öl-et) fn. tt elnöklet-ét.
Ai elnöknek hivatalos működése, elölfilése. Főispánt
ragy alitpáni elnöklet alatt tartatott gyűlés.
ELNÖKÖL, (el-nök-öl) önh. m. elnSköl-t v. eltüifötf, htn. —ni T. elnökleni. Elnöki hivatalt gyakorol a gyűlésben, tanácsban élőiül, a tanácskozást
TeiérlL
ELNÖKÖSKÖDIK, (el-nök-ös-köd-ik) k. m. el«AZtköd-tem, —tél, —ölt. Elnöki hivatalt folytonosa, rendesen gyakorol, nem egyszer, hanem többször
elaCköL
ELNÖKSÉG, (el-nök-ség) fn. tt elnökség-ét. 1)
Elnöki hivatal, elnöki méltóság, elnöki szék. Elnök*ggel megtítftelíetni. Elnökséget elfoglalni, viselni. 2)
Elnöklet
ELNÖKSÉGI, (el-nök-ség-i) 1. ELNÖKI.
ELNYÁJASKODIK, (el-nyájaskodik) Ősz. k.
Xvajatan, nyájaskodva eltársalog, elmulat; bizodalna* beuélgetésben tölti el az időt
ELNYAKASODIK, (el-nyakasodik) ősz. k. Nyakai , makacs , makranczoe természetűvé változik el.
Kmiuy barnát által elnyakatodott euhancz. V. ö.
NYAKAS.

ELNYAL, (el-nyal) ősz. áth. Nyelvvel nyalogatva eltisztít, eltakarít, elfogyaszt Ás eb elnyalja a
tányérról a zsírt, a tengelyről a hajat. Átv. ért mondatik a vízről, midőn lassanként az érintett partot
elmosogatja. V. ö. NYAL.
ELNYALÁNKÍT, (el-nyalánkít) ősz. áth. Valakit holmi édességekre, csemegékre szoktatva egészen nyalánkká, torkossá tesz. Nem kell a gyermeket
elnyalánMtani.
ELNYÁLASODIK, (el-nyálasodik) ősz. k.
Nyállal eltelik, behúzódik, bemocskolódik. Elnyálasodik a szája , ét szájától a pipaszára. Mondják némely gyümölcsökről, midőn igen elérnek, és megpeshednek ; továbbá némely állott húsokról, ételnemüekrol, midőn nyulós hártya húzódik el rajtok. Elnyálasodik a túró, a málna stb.
ELNYÁLAZ, (el-nyálaz) ősz. áth. Nyállal elmocskít, elrutít. A csiga elnyálazza a földet, merre
matt. A ló elnyálazza a tabolál.
ELNYÁLKÁSODIK, (el-nyálkásodik) ősz. k.
Valamely testnek nedvei elromolván, megsürüsödnek,
nyulósakká lesznek. Elnyálkásodik a romlott bor.
Elnyálkásodik némely nyavalyákban a vér. V. ö.
NYALKA.
ELNYARGAL, (el-nyargal) ősz. önh. Nyargalva , azaz vágtató léptekkel eltávozik. Átv. ért.
mondják nemcsak nyerges allatokról, hanem másokról , sőt költői magasabb nyelven a szelekről, hullámokról is. V. ö. NYARGAL.
ELNYAVALYOG, (el-nyavalyog) ősz. önh.
Nyavalyogva, betegeskedve huzamos ideig elvan, eltölti, elhúzza az időt. Hónap- tSt évszámra elnyavalyog.
ELNYAVALYODIK,(el-nyavalyodik) ősz. k.
Nyomorékká, betegessé, merő nyavalyává lesz.
ELNYEL, (el-uyel) ősz. áth. 1) Tulajdonképen,
valamit a torkon gyomrába, begyébe lenyom. A hal
elnyeli a horgot. A gólya elnyeli a Mgyót, békát. A
czápa egén embert, sőt lovat it elnyel. 2) Átv. ért valamely üreg, nyiladék , tátongó örvény, hullám stb.
magába vesz, elföd, eltakar, eltemet valamit. Nyeljen
el a fold. Elnyelték a hullámok. 3) Valamely kedvetlen dolgot szó nélkül eltűr. Sokat el kell nyelnem,
hogy békesség legyen. Keserít falat, de azt is elnyelem.
De már ezt elnyelnem lehetetlen.
ELNYELDÉS , (el-nyeldés) ősz. gyak. áth.
Egymás után többet elnyel. A gólya elnyeldeti a békákat, kígyókat.
ELNYELÉS, (él-nyelés) ősz. fn. Valaminek a
torkon által a gyomorba vagy begybe leeresztése,
lenyomása. Átv. ért elemésztés, elrontás. Elnyeléssel
fenyegetnek a hullámok.
ELNYELLIK, (el-nyellik) ősz. k. Elkopik, elkallódik, elhull, elfonnyad, mintegy nyelétől elszakad.
Elnyellik az ócska ruha, midőn elszakadoz; elnyellik
a szb'lS, azaz szemei elhullanak, nyeléről leszakadoznak.
14*
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ELNYER, (el-nyer) ősz. áth. 1) Játékban pénzt
vagy egyéb pénzérőt akár szerencse, akár ügyessé
és csalás által mástól v. másoktól elkap. Elnyerték
ntinden péntét. 2) Valamely díjt, jutalmat, hivatal
megkap. Elnyerni át akadémiai nagy jutalmat. El
nyerni afSbirói hivatalt. V. ö. EL, (2) és NYER.
ELNYERÉS, (el-nyerés) ősz. fn. 1) Játékban
pénznek, vagy egyéb jószágnak mástól elkapása. 2
Valamihez hozzájutás; valamely díjnak, jutalomnak
hivatalnak megszerzése.
ELNYES, (el-nyes) ősz. áth. Nyesve, azaz sa
játságos nyeső késsel, szerszámmal elmetsz, elvagdos
Elnyerni a fák fattyuhajtátait. Elnyerni át utakról
ftívet, gyomot. V. ö. NYES.
ELNYIKKAN, (el-nyikkan) ősz. önh. 1) Arró
mondatik, kinek nyakát szorongatják, s a közben ny»
v. nyik vékony hangot bocsát ki torkán. Elnyikkat
a malact, midőn nyekgetik. 2) Általán, vékony, éles
nyi, nyik hangon elkiáltja magát, nyikkanásra fakad
Elnyückan a kit gyermek, midőn bántják. V. ö. NYIK
KAN, NYIKOG.
ELNYIKKANT, (el-nyikkant) ősz. áth. Leginkább visszahatólag használtatik, s ám. elfakad nyikkanva, nyikkanásra fakad. Elnyikkantom magam, elnyikkantod magad, ehtyikkantja magát stb.
ELNYÍR, (el-nyír) ősz. áth. Ollóval elmetsz.J
nyírni a hajat, bajuttt, ttakált. Elnyírni a fák gyönge
hajtátait, ágait. V. ö. NYÍR.
ELNYIRÁS, (el-nyir&s) ősz. fn. Több vidéken
ám. a szokottabb dnyirét. Némely tijejtéssel: elELNYIRBÁL, (el-nyirbál) ősz. áth. 1) Elmetélget, faragcsálva apró darabokra hasogat Elnyirbálni
kénél a faueget. 2) Ollóval elnyirogat 3) Mátyusfőldén ám. elkunyorál, gyermek módjára, esenkedve
elkér valamit Ez értelemben a nyivog, hangutánzó
szóval rokon.
ELNYIRÉS, (el-nyirés) ősz. fn. Ollóval elmetszés, elvágás. A hajnak elnyiréte már a kOtnépnél it
ttokátban van némely vidékeken.
ELNYIRKÁL, (el-nyirkál) ősz. áth. Ollóval részenként elmetél, elknrtftgat Elnyirkálni a hajfurWkttf a cserjék ágait. Elnyirkálni a papirost.
ELNYISZÁL, (el-nyiszál) ősz. áth. Életlen,
tompa késsel, nagy ajjal-bajjal elmetél, vagy inkább
metélve eltép, elszakgat Elnyittálni a lágy kenyeret,
kaláctot. Hangntánzásból eredeti ige.
ELNYOM, (el-nyom) ősz. áth. 1) Nyomás által
eltávolít, eltaszít Elnyomni a vár alól át elSrohanó
ellenséget. 2) Valaminek erejét megszünteti, megsemmisíti. Elnyomni gáttal át árváét. Elnyomni a tutet.
Elnyomói a Útadókat. 3) Tréfásan, valamely ízetlen,
kelletlen falatot, vagy sok ételt, nagy nehezen lebocsát Majd ki fordult a ttájából, de végre elnyomta.
Tüenkét gombóctól elnyomott. 4) Erőszakkal, mintegy
lábbal tapodva, jogtalanul igába hajt, szabadságtól
megfoszt valakit Elnyomni a független, stábod nem•eteket. V. ö. EL, (2) és NYOM, ige.
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ELNYOMÁS, (el-nyomás) ősz. fn. 1) Valamely
erőnek, veszélynek megszüntetése, megsemmisítése.
2) Erőszakosan, és jog ellen igába hajtás, szabadságtól megfosztás. Népek, nemietek elnyomató. V. ö.
ELNYOM.
ELNYOMASZT, (el-nyomaszt) ősz. áth.- Mintegy lábbal tapodva, vagy ököllel nyomdosva letipor,
megterhel; igába hajt
ELNYOMDOS, (el-nyomdos) ősz. áth. Lábbal
eltapos, eltipor, elzdz. Elnyomdotni a földön manó
férgeket. Átv. ért rabszolgai igába hajtogat
ELNYOMORGAT, (el-nyomorgat) ősz. áth. Különféle sérelem, sanyargatás, zsarolás, csikarás, terhek által elkínoz, nyomoruságba ejt A foglyokat
koplalót, erőt munka, vérét által elnyomorgatuL
ELNYOMORÍT, (el-nyomorít) ősz. áth. 1) Elgyötör, elkínoz, elerőtlem't 2) Csonka, béna alakúvá,
nyomorékká, koldussá tesz.
ELNYOMORODIK, (el-nyomorodik) ősz. k. 1)
Sokféle kín, nyavalya, gyötrelem, szenvedés által elerőtlenedik, nyomoruvá lesz. 2) Csonka, béna alakúvá, koldussá lesz.
ELNYOMORODOTT, (el-nyomorodott) ősz. mn.
1) Szenvedések, kínok, nyavalyák által elerötlenedett,
elsanyarodott 2) Elbénult, nyomorékká lett
ELNYOMÓRÓL, (el-nyomonil) ősz. önh. Ritka
használatú. L ELNYOMORODIK.
ELNYOMTAT, (el-nyomtat) ősz. áth. 1) Valamely gabonát lovak által eltíportat Elnyomtatni a
butát, árpát. 2) A nyomtatást egészen elvégzi V. 5.
NYOMTAT, NYOMTATÁS.
ELNYÖ, (el-nyő) L ELNYŰ.
ELNYÖG, (el-nyőg) ősz. áth. 1) Nyögve eltűr,
elhallgat valamit E*t még etak elnyügOm, de anUán
tzólani fogok. 2) Nyögve, roszul, nagy erővel mond
el valamit Másképen : tínyög. 3) Folytonosan nyög,
a ekkor tárgyeset nélkül áll. V. ő. EL, (2) és NYÖQ.
ELNYÖGDÉCSEL, (el-nyőgdécsel) ősz. önh.
folytonosan nyögdécsel, mint szerelmes gerle. Ha*ztnáljak tárgyesettel is : Elnytfgdéetelni buját, türelmét,
azaz, nyögve elpanaszlani.
ELNYUGSZIK, (el-nyugszik) ősz. k. 1) Nyugonni megy. Eitve elnyuguanak ÓM erdSk madara*.
2) Elaluszik. Sxép etendeien elnyugodott. 8) Átv. ért.
meghalt Elnyugodott át úrban, mint Máté tehene a*
útban. (Km.) Elnyugodott jó kereutény módjára. 4) A
nap alászáll, lemegy, leáldozik. Ha a nap elnyugf*Hc,
it elbujdotik, a tzegény legénynek tttoe ttomorkodik.
(Népd.).
ELNYUGVÁS, (el-nyugvás) ősz. fn. 1) Nyngaomra menés, munkától, mozgástól megszűnés. 2) Elalvás. 3) Meghalás. 4) Napnak lemenetele. Nap einyugvátakor. V. ö. ELNYUGSZIK.
ELNYÚJT, (el-nyujt) ősz. áth. 1) Hosszan,
losszura elterjeszt, távoka, szélesre kihiiz. ElmyuJtani kefét, lábát. Stdját fülekig elnyújtani. Elnyujtcuti
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pSrűlylyel a Mke* vatat. 2) Különösen a tésztát sod- nézve, féloldalt elkotródik, elsompolyog. V. S. OLrók által, vagy ujjakkal húzkodva, vékonynyá tetei. DALLIK.
ELOLDÁS, (cl-oldás) ősz. fn. Az öszvekötött,
Elnyújtani a rétemet valót.
ELNYUJTÓDZIK, (el-nyujtódzik) ősz. k. Em- fűzött, szorított testnek elbontása, kötelékeitől megberről, • mai állatról mondják, midőn testével, tag- szabadítása. A ctomónak eloldáta. V. ő. EL, (2) és
jaira! elterjeszkedik, kezét, lábát, mennyire lehet, OLD, OLDÁS.
uétreti. FWcelét utam elnyvjtódtni. V. ö. EL, (2) és
ELOLDALOG, (el-oldalog) ősz. önh. L ELOLDALLIK.
NYUJTÓDZIK.
ELÜLDÖZ, (el-oldoz) ősz. áth. Ami több helyen,
ELNYÚLIK, (el-nyúlik) ősz. k. Rendes területén, különösen szélén vagy hosszan, messze túl ter- és szorosabban kötve, fűzve volt, elbontja, kötelékeijed, elhosMÚl, elszélesfil. Mondják lelkes és lelketlen től egymás után fölmenti; vagy: többeket, kik v. mik
tárgyakról Elnyúlik a ttája fölig, ka nevet. Lábai át kötve valának, fölszabadít Eloldozni a kezeken ét
így végéig elnyúlnak. Elnyúlik a tüzet vat, ha verik. lábakon levő köteleket. Elüldözni a megváltott foglyok
E«yiütt a tinta, ha todorjdk vagy húzzák. Átv. ért bilincseit.
ELOLT, (el-olt) ősz. áth. Tulajd. a tüzet elalB*yílik a* itt, midSn rótt. A bakonyi erdő Vetxprém
tatja, égni megszünteti. V. ö. EL, (2) és OLT. Átv.
ü Sala vármegyéjéén mente elnyúlik.
ELNYÜ, (el-nyfi) ősz. áth. Tulajd. a kendert ért heves indulatot, háborúságot, veszekedést lecsilnyinik, azaz szakgatják. De közönségesen mondjak lapít. A haragot kérlelve, könyörögve eloltani.
ELOLTÁS, (el-oltás) ősz. fn. 1) A tűznek elalarohiiatról igt t am. elvisel, elszakgat, elront. Elnjrüni ejy nyáron három pár csizmát. Átv. ért két fe- tatása, az égésnek megszüntetése. 2) Átv. ért heves
lutgtt tlnyütt, azaz mar két feleség elhalt oldala indulatnak, veszekedésnek stb., lecsillapítása. V. ö.
EL, és OLTÁS.
mellől.
ELOLTHATATLAN, ELOLTHATLAK, (elELNYŰTT, (el-nyütt) ősz. mn. Elviselt, elkoptatott, elszakgatott Elnyűtt ruhában járni. Átv. ért olthatatlan v. olthatlan) ősz. mn. 1) Amit elaltatni,
a maga nemében nem új, amit már többször hallot- minek égését megszüntetni nem lehet A meggyúladt
tnak. Etek már elnyűtt dolgok. Elnyűtt mondák, tré- erdőségek tüze elolthatatlan. 2) Átv. ért. mit lecsillapítani, elnyomni nem lehet Elolthatatlan gyVÜSltég,
fái, tietek.
ELNYÜVES, (el-nyüvés) ősz. fn. Elviselése, él- szerelem. Elolthatatlan szomjuság. 3) Határozóképen:
elolthatlanul.
koptatása valaminek, különösen ruhaneműnek.
ELOLVAD, (el-olvad) ősz. önh. 1) Szilárd állaELOCSMÁNYÍT, (el-ocsmányit) ősz. áth. Ocspotát
elvesztvén, ellágyul, s híggá, folyékonynyá lemánynyá változtat el. V. ö. OCSMÁNY.
szen.
Elolvad
bizonyos hévfoknál az érez, a jég, a vaj,
ELODVASODIK, (el-odvasodik) ősz. k. Régiség
a
zsír
stb.
Majd
elolvad a nagy melegség miatt. 2)
vagy más ok miatt elromolva, odvassá leszen. ElődÁtv. ért. valamely kedves érzelem miatt egészen ellátatodnak át agg fák. Elodvatodnak a rőt* fogak.
gyúl. Elolvadni a nagy gyönyörtől, szerelemtől. 3) A
BLOKÁD, (el-okád) ősz. áth. Leginkább vissza- számadás alatti jószág, különösen pénz, roszlelkü kehatílag használtatik. Elakadom magam, elakadod ma- zelés miatt elvész, eltűnik. Sok kezek között elolvadt
gad, elokádja magát stb. Jelent annyit is : huzamo- át árvák vagyona.
san vagy me*sze okád. A maiik szobáig elokádott.
ELOLVADÁS, (el-olvadás) ősz. fn. A szilárd
Egy óráig elokádott.
testnek,
tömegnek ellágyulása, híggá, folyékonynyá
ELOKTALANÍT, (el-oktalam't) ősz. áth. Egéelváltozása.
Átv. ért. a kedélynek ellágynlása.
uea oktalanná, butává tesz.
ELOLVAS, (el-olvas) ősz. áth. Kéziratot vagy
ELOKTALANODIK, (el-oktalanodik) ősz. k.
nyomtatványt olvasva keresztül néz. Elolvastam a
Egéuen oktalanná lesz, elbutűl.
ELOKTALANÚL, (el-oktalanúl) ősz. önh. lásd: hozzám küldött leveleket, a legújabb hírlapi számot.
V. ö. EL, (2) és OLVAS.
ELOKTALANODIK.
ELOLVASÁS, (el-olvasás) ősz. fn. Kéziratnak
ELOLÁHOSÍT, (el-oláhosít) ősz. áth. Oláhvá
vagy
nyomtatványnak általnézése. Ezen könyv elolalakit által, azaz, oláh nyelvet, szokásokat vetet föl
valakivel. A moldovai magyarok egy réttét már elolá- vasása sok unalmat okozott. V. ö. EL, (2) és OLVASÁS.
•Mitottffc. V. 5. ELNEMETESÍT.
ELOLVASZT, (el-olvaszt) ősz. áth. Szilárd tesELOLÁHOSODIK, (el-oláhosodik) ősz. k. Eredeti nemzetségéből kivetkezve, oláh nyelvet, szoká- tet híggá, folyékonynyá változtat el. Tűznél elolvasztani a fagyot szalonnát. Elolvatttani át álmot, vaiokat ven föL
ELOLD, (el-old)ösz. áth. Ami kötve, fűzve volt, sat stb.
ELOMLÁS, (el-omlás) ősz. fn. Szilárd, tömör
azt elbontja. Eloldani a ruhát. Eloldani a foglyok kőtestnek részekre töredezése, morzsolódása.
ttleit, UZmcteO. V. S. EL, (2) és OLD.
ELOMLIK, (el-omlik) ősz. k. Szilárd vagy töELOLDALLIK, (el-oldallik) ősz. k. Valamitől
, rouat gyanítva, tehát félig a gyanús helyre mör test részekre töredezik, szakadoz ; ellágynl, el-
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maliik. A régi elhagyott épületek elomlónak. Elomlanák a vitmosta partok, a ketek között dörzsölt külOnféle földrögek. Elomlik a fogak kötött a finom sütemény. V. ö. EL, (2) és OMLIK.
ELOMOL, (el-omol) lásd : ELOMLIK, és v. ö.
OMOL.
ELONT, (el-ont) ősz. áth. Eredeti értelménél
fogva, valaminek omlását eszközli, azaz töredékekre,
részekre szakgst, szétoszlat Köz ért. elönt, azaz valamely híg, folyó testet cseppekben, vagy hullámokban eloszlat Elontani a vitet; hátáért elontani vérét.
Aretát elontotta a vér. V^ ö. EL, (2) és ONT, ÖNT.
ELORCZÁTLANKODIK , (el-orczátlankodik)
ősz. k. Orczátlannl, azaz szégyent és szemérmet levetre, elmegyen valahová. Némely tolakodó, tányérnyaló, házról házra eloretátlankodik.
ELORCZÁTLANODIK, (el-orczátlanodik) ősz.
k. Minden szégyenből, szeméremből kivetkőzik, elszemtelenedik. V. 5. ORCZÁTLAN.

háta küldött katonák. 4) Mondják a búról, .szomorúságról, gondról, midőn elmúlik. V. ő. EL, (2) és
OSZLIK.
ELOSZOL, (el-oazol) ősz. önh. Mintegy saját
akaratából megyén szét A gyűlés előszói.
ELOSZT, (el-oszt) ősz. áth. 1) Általán, valamely egészet több részre szakaszt Elosztani át erdőt
vágásokra, a határt dűlőkre, a réteket nyilaiokra. 2)
Részenként oda ad. Elosztani a vagyont a gyermekek
között. Pénzét elosztani a szegények között. 3) Számtanilag : bizonyos mennyiséget más mennyiségből
annyiszor kivesz, ahányszor benne találtatik, pl. tizet
eloszt kettővel, azaz kettőt ötször vesz ki a tízből.
V. ö. EL, (2) és OSZT.

ELORDÍT, (el-ordít) ősz. 8nh. 1) Sokáig, folytonosan ordít 2) Visszaható névmással : elfakad ordítva, ordításra fakad. Elordítom magamat, dordítod
magadat, elordtíja magát stb. V. ő. EL, (2) és
ORDÍT.
ELOROZ, (el-oroz) ősz. áth. Orozva, azaz tolvajkép elvisz, eltulajdonít, ellop valamit V. ő. OROZ.
ELOROZKODIK, (el-orozkodik) ősz. k. Orv
módjára, titkon, alattomban eltávozik, elszökik, ellopódzik.
ELORSOZ, (el-orsoz, ám. el-orosoz) ősz. önh.
Székely tájszó. 1. ELOROZKODIK.
ELOSON, ELOSONT, (el-oson v. -osont) ősz.
önh. Suttonban eltűnik, elsuhan, ellábal, a kapufától
vesz búcsút Az elszökésnek egyik tréfás kifejezése.

ELOSZTÁLYOZ, (el-osztályoz) ősz. áth. Osztályokra elkülonöz, több szakokra elrendez. Elosztályozni a földeket, búza-, rots-, árpa; burgonya-, lóhere stb. alá, több táblákra. Elosztályozni a város lakosait birtokaikra, vagy foglalkoddtaikra nézve, V. ö.
OSZTÁLY.
ELOSZTÁS, (el-osztás) ősz. fn. 1) Általán, valamely egésznek több részekre elszakgatása, elkülönzése. 2) Részenkénti odaadás, elajándékozás. 3)
Számtanilag : elemi számitások egyike, midőn bizonyos mennyiséget (osztót), egy másikból (osztandóból), annyiszor elveszünk, ahányszor benne találtatik.
ELOSZTOGAT, (el-osztogat) ősz. áth. Részenként odaadogat, elajándékoz. Pénzét elosttogatja a
szegényeknek.
ELOSZTOGATÁS, (el-osztogatás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit elosztogatunk; illetőleg elajándékozgatás, adagonként szétosztás.

ELOSZTOZIK, (el-osztozik) ősz. k. Valamely
egészből kiki a maga részét kiveszi. Szüleik halála
ELOSZLÁS, (el-oszlás) ősz. fn. 1) Valamely
után a hátrahagyott vagyonon egyenlő részekben osztest részeinek elválása, egymástól elszakadása. 2) toztak el át örökösök. V. ö. EL, (2) és OSZTOZIK.
Testület, gyülekezet tagjainak szétmenése. Apoilolok
ELOTROMBÁSODIK, (el-otrombáaodik) ősz. k.
eloszlása. V. ö. EL, (2) és OSZLÁS.
1. ELOTROMBÚL.
ELOSZLAT, (el-oszlat) ősz. áth. 1) Részekre
ELOTROMBÍT, (el-otrombít) ősz. áth. Egészen
szakgat, választ A ítél eloszlatja a felhőket. 2) A
vagy nagyon otrombává tesz.
kóros testben valamely daganatot, csomót, csömört
ELOTROMBÚL, (el-otrombúl) ősz. önh. Nagyon
felold, megszüntet 3) Testület, gyülekezet tagjait
otromba
lesz, eldurvul, eldarabosodik.
szétmenni enged, készt, vagy parancsol. Eloszlatni a
gyűlést. Eloszlatni az öszvetódult néptömeget. 4) Átv.
ELOVÚL, (el-ovúl) régies; L ELAVUL.
ért bút, gondot, szomorúságot stb. elfiz. Minden búELŐ, (1), (el-8) fn. tt elS-t. Személyragozva :
dóm, előd, elSje v. deje ; élőim, élőid, élői v. eleim,
mat eloszlatta.
ELOSZLATÁS, (el-oszlatás) ősz. fn. 1) Ré- eleid, elei. 1) Általán, több egymással viszonyban
szekre szakgatás, elválasztás. FelhSk eloszlatása a álló tárgyak, dolgok, személyek stb. között az, mi a
szelek által. 2) Testület, gyülekezet tagjainak szét- többinek mintegy kezdetét, eredetét jelenti, mi után
menni engedése, vagy kényszerítése. 3) Kóros daga- a többi következik: ős, első atya. Eleink szerették e
natnak, csomónak, sebnek stb. megszüntetése. 4) Bú- hátát. Télnek, tavasatok, nyárnak eleje. Elejét venni
nak, gondnak, szomorúságnak stb. elűzése.
valaminek. Jól meg kell elejét, végét a dolognak kötni.
ELOSZLIK, (el-oszlik) ősz. k. 1) Részekre el- (Km). Se eleje, se veleje. (Km). 2) Valaminek nemeválik, elszakad. A köz jövedelem többek között eloszlik. sebb része, válogatottabb színe. Bwcának és bornak
2) Kóros daganat, seb, csomó, elmúlik. 3) (Elostol elejéből adni. 3) A gazdáknál: élőt szántani, azaz, a
értelemben). Testületnek, gyülekezetnek tagjai szét- szántást, barázdolást kezdeni, vagy a többi szántók
mennek. Eloszlik a gyűlés. EloszlanoJc a szabadsággal előtt menni. Elüt fognak a kaszások, azaz bele vágnak
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u első rendbe. Jelenti a szántóföldnek azon széles
szalagját is, melyet a vető egyszer végig mentében
bevet E keskeny földet három élőbe lehet fogni. 4)
Midőn a ssemélyragozott elő be (= ve) ragot vesz
fel, annyit tesz , mint megelőzve. Élőmbe szaladt, futott, állott, ült. Elődbe, eleibe tették. (Különböznek
démbe futott, azaz szemközt velem; eledbe tették, azaz
szemed elő, szemed láttára; továbbá élőmbe , elődbe
stb. izókn&l a személyrag utói soha sem jöhet, ellenkezőleg mint elembe, eledbe stb. alakoknál : elébem,
tUbtd. Több személyre vitetve : elünkbe, élőtökbe,
tkjSkbe, pl. tenki tem hág. 5) Némely öszvetett szókban mint főnév hátul áll, pl. seUgyelő, bőjlclő, kézelő
,« üngőn) azaz : szügy, bojt, kéz eleje. Ide tartoznak az újabb szerkezetű : lavaizelö, nyárelő, őszelő,
ttlflö, üngelő szók is. Az ily öszvetett szók szcmélya rendes szabályt követi, tehát: tzUgyelöim,
Ungelöim, üngelőid, nera szügyeleim, iingelein stb. Rokonságait 1. EL, (1) alatt.
ELŐ, (2), (1. fönebb) mn. Ellentéte : utó. Innen : elSbb utóbb, melyek ma csak határozókul használtatnak , de előbbi, utóbbi, elöbbik, utóbbik divatban
levő melléknevek. Elő mint melléknév rendesen öszYctttetik a névvel, melyet meghatároz , tehát itt is
inkább főnévül tekinthető, pl. élőbeszéd, clőhasu, elő(tahot, előkelő, dohán, előctapat, előhad, előítélet, elöj<l, dőkastá*, előkéttlOel, élőkor, elöidő, Előszállás
stb. Jelentése: a dolog, tárgy, testület élén álló, mátokat vagy mindeneket maga után hagyó , régi, hajdani ; tehát akár időben, akár térben mások előtt leTŐ , pl. élőkor , azaz a mostaninál régebbi, hajdani;
tli'iliad, melyet a többi követ; előfal, mely a többi falak előtt áll; elökatzát, ki a többi kaszásokat vezeti,
ki legeiül kaszál stb. Régentc, különösen a Tatrosi
ís Bécsi codcxekben számtalanszor használtatik a mai
.cUö' jelentésében. „És valamely akarand tű közöttetek elő (primus) lenni." „És úgy egybehiván ő
arának menden adósit, mond vala az élőnek" (primo).
Tatrosi codez. Többese vala: elövek. „E lővek lesznek
atóvak." JJgyanott
ELŐ, (3), (mint föntebb) ih. s különösen igekötö.
AJ igék, melyekkel öszvetétetik, oly munkásságot,
cselekvést, szenvedést vagy állapotot jelentenek, mely
•Uöséget, többek között kitüntetést fejez ki, pl. elő•vyy, előmozdít, elővisz, előnyomul, elő » hátra, hol
•vire hol hátra.
„Htí paripám, no csak elő!
Neked se kell e legelő."
Székely népköltést gyűjtemény.
Az (lő és elé között azon finom különbség látszik
lenni, hogy amaz, mint a fentebbiekben is mindenütt,
riuonyaban elsőbbséget, kitüntetést, meghaladást
d-jex ki; a* elé pedig, melynek é képzője csak az, ami
f'l-é, meg-é, küz-é stb. szóké, egyik időből vagy térxil egy macikba, rendazerént közelebbibe viszi által
u i?e tárgyát. Amaz egy szóval ám. előre, emez ám.
•'•<•-. Eütegűm valakit, ám. segélni, hogy előbbre
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menjen , elésegélni ám. segélni, hogy közelebb (körünkbe) jöjjön; vagy hogy bajból meneküljön, így
különböznek : elő— (= előre) és elé (maga elé)
bocsát, d'ó— és elé (szem elé) lép, elő— és eléstOkik,
elő— és elérohan, elő— és elénél, elő— és eléjár,
elő— és elélép v. léptet. Ezek szerint roszul volna :
clémnni, (pl. a tudományt), elővinni helyett, s megfordítva : előhozni, eléhotni helyett; jóllehet, mint érintők,
a köz szokás még most nem tcszcn ily szigorú megkülönböztetést. Még e szótár első íveiben sem vihettük azt ki teljes következetességgel, minthogy a javítnokok az elé alakot hibának nézvén többnyire kiigazíták, pl. az előjön előfordul szókat, eléjon eléfordúl helyett.
ELŐAD, (clö-ad) ősz. áth. 1) Valamit szemek
elébe terjeszt, nyújt, kiad. Előadni az elrejtett kincseket. 2) Történetet, tant, értekezést, iskolai leczkét
elmond. Előadni a természeti jogot, a költészetet. 3)
Valamit tudósítólag, értesítés végett terjeszt elé. Előadni a bírónak az ügyet. Előadni a tanácsban a per,
a dolog érdemét. Helyesebben: eléad. V. ö. ELŐ (3).
ELŐADÁS, (élő-adás) ősz. fn. 1) Szemek elébe
terjesztése, nyújtása valaminek ; kiadás. 2) Szóbeli
cléterjcsztés. Folyó, könnyű, világos előadás. Akadozó, vontatott, homályos előadás. 3) Tudósító, értesítő
elbeszélés. Részrehajló vagy részrehajlatlan előadás.
Hivatalos, törvényszéki előadás. Helyesebben, eléadás.
ELŐADÁSI, (clő-adási) ősz. mn. Előadásra
vonatkozó. Előadási képesség. Előadási sor. Előadási
kötelesség. Helyesebben : eléadási.
ELŐADÓ, (clö-adó) ősz. fn. és mn. 1) Általán,
aki valamely esetet, történetet, ügyet szóval elmond,
előterjeszt. 2) Különösen, hatósági vagy törvényszéki
tiszt, ki a tanácskozás vagy ítélet alatti ügynek érdemét, mibenlétét elmondja, előterjeszti. Váltóügyi
előadó. DányaUgyi előadó. Melléknévileg: Előadó biró.
Előadó tanácsnok. Helyesebben mint a fentebbiekben is : eléadó.
ELŐADÓI, (elö-adói) ősz. mn. Előadót illető,
előadóra vonatkozó, előadóhoz tartozó. Előadói vélemény. Előadói észrevétel. Előadói ív. Helyesebben :
diadói.
ELÖAJTÓ, (elö-ajtó) ősz. fa. 1) A kettős ajtók közöl a külső. 2) Az épület elején, homlokán levő ajtó, melynek ellene tétetik a hátulsó ajtó.
ELŐÁLL, (elö-áll) ősz. önh. 1) Mások láttára,
mások elejébe kiáll, kilép. A vezérí felszólításra öt
vállalkozó előállott. 2) Valamit maga védelmére, vagy
mások megtámadására, mentségül, fegyverül felhozva
elélép. Segítő ragu neveket vonz. Ha fizetni kell, nemességével áll elő. Bottal, karddal, puskával áll elő.
3) Valahonnan eléjon, eléterem. A kocsis előállott. A
vádlott előállott. Jobban : eléáll. V. ö. ELŐ (3).
ÉLŐÁLLAT, (elö-állat) ősz. Ath. 1. ELŐÁLLÍT
és v. ö. ÁLLAT, ige.
ELŐÁLLÍT, (elö-állit) ősz. áth. 1) Mások szeme láttára, elejébe kiállít, kiléptet. Előállitni a* őr-
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tereget. 2) Eléhoz, eléteremt; ami nem volt, vagy elveszettnek utazott, azt létre, vagy napvilágra hozza.
Kevésből nem lehet tokot előáUitni. Állüsd elS <u eeUst
edényeket, vagy fitted meg. A honi gyárak marit stép
müveket áUitnakelS. Jobban: eléáUtí. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐÁLLÍTÁS, (élő-állítás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által előállítunk valamit. V. 5. ELŐÁLLÍT.
ELŐÁLLÍTÓ, (elő-állitó) ősz. fa. 1) Altalán,
ki valamit létre hoz, készít 2) Különösen, kézmives,
gyáros, gazda, ki mfiipari, vagy gazdasági czikkeket
hoz létre. V. ö. ELŐÁLLÍT.

vételben elSbbiége van a ttomttédnak mátok ftöwt.
Törvényes, termettéit, üledelmi, tártadalmi elSVbttg.
ELŐBB-UTÓBB, (előbb-utóbb) ősz. ih. Vagy
előbb vagy utóbb, vagy hamarább vagy később, de
bizonyosan. A biínifft előbb-utóbb eléri a büntetet.
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ELÖÁLOM, (élő-álom) ősz. fn. Álom, vagy inkább alvás kezdete. Az elalvás utáni első idő. ÁtelSálom legmélyebb stokoít lenni.
ELÖÁLOMKOR, (élő-álomkor) ősz. ih. Azon
időben, midőn első álomba merülünk. ElSálomkor
rajta ütöttek a rablók.
ÉLŐÁR, (elő-ár) ősz. fn. AB ömlő árnak, hullámnak első megindulása, vagyis azon víz, melyet a
kezdő ár magával hajt .
ELŐARASZ, (élő-arasz) L BAKARASZ.
ELŐÁRBOCZ, (elő-árbocz) ősz. fn. A több árboczczal bíró hajókon azon árbocz, mely a hajó elején van felállítva. Némely dunai hajókon : 6'r/o.
ELŐÁRBOCZHÉGY, (elő-árbocz-hégy) ősz. fn.
A hajó elején levő árbocznak csdcaos vége.
ELÖÁRBOCZ-TETÖFA , (elő-árbocz-tető-fa)
ősz. fn. Az előárboczra alkalmazott dorong, vagy rúd,
melyet már az újabb tengeri hajókon elhagynak.
ELÖÁROK, (élő-árok) ősz. fn. Általán, valamely tárgy elébe hányt, ásott árok. Különösen az
erődítésben a legkülső sáncz. A várnak elöárkai.
ELÖBAJ, (élő-baj) ősz. fn. Valamely nehéz,
dolgot, vállalatot, betegséget megelőző kellemetlenség, küzdelem, nehézség.
ELŐBB, (el-ő-bb) ih. tulajdonkép az elő határozó másod foka. Előbb, legetöbb. Értelme ám. hamarabb, korábban. Én előbb ott voltam, mint te. Előbbutóbb megtörténik, ázás a dolog bizonyos, csak ideje
határozatlan. Aki előbb, a* a* elsőbb. Aki előbb megy a
malomba, előbb önt a garatra. (Km). Különbözik :
elébb, azaz ide közelebb, jobban szem elé. JSj eUbb.
V. ő. ELŐ, (3). A régiek sem mindig különböztették
meg a kettőt egymástól.
ELŐBBENI, (el-ő-bb-en-i) mn. tt elSbbeni-t, tb.
—ék. Régebbi, egykori, elmúlt. EWbbtni ttándékom
megváltotott. Előbbeni lakásom nebb vala.
ELŐBBI, (el-ő-bb-i) mn. tt előbbi-t, tb. —ék.
1) Előbb levő, előbb álló. 2) Előbbeni.
ELÖBBIK, (el-ő-bb-ik) mn. tt előbbik-et. Előbb
levő, előbb álló, különösen kettő közöl az elsőbb.
ELŐBBRE, (el-ő-bb-re) ih. Jobban előre. V. ő.
ELŐRE.
ELŐBBSÉG, (el-ő-bb-ség) fn. tt előbbtég-ét.
Nagyobb jog valamihez, több igény valamire. A meg-
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ELÖBBVALÓ, (élőbb-való) ősz. mn. Kinek t
többinél kitünőbb helyzete, rendé, érdeme, rangja,
méltósága stb. van. Az úr a ttolgánál, a tanító a tanítványnál, a munkát ember a henyénél elSbbvaló.
ElSbbvaló a kötelettég, mint a mulattág. Előbbvaló a
beerllltt a tzalonnát káposztánál. (Km).
ÉLŐBE, (el-ő-be) ih. Valamely dolog elejének
fejében; kezdet gyanánt; máskép: előre. Át adóttágból élőbe valamit lefizetni.
ELÖBELI, (elő-beli) ősz. mn. Régies a mai etíbbeni v. előidöbeli helyett B Lesznek az embernek utólji
gonoszbak az előbelieknél." Tatrosi cod.
ELŐBÉR, (élő-bér) ősz. fn. Bér, melyet bizonyos használat vagy jószág fejében előre fizetünk.
Letenni a vendéglőnek egy hónapi ebédért a* elSbért.
ElSbérb'e venni ki valamely ttinháti páholyt. Az eiöjítetés, melyet rendesen előbér helyett is használnak,
tulajdonkép az előbér letételét, leolvasását jelenti.
ELÖBÉRCZ, (elő-bércz) ősz. fn. Valamely béreznek előrésze.
ELÖBÉRLÉS, (élő-bérlés) ősz. fn. Valamely
használatért, vagy jószágért előlegéé és átalános fizetés. FUrdői, vendéglői, ttinháti dSbérUs.
ELÖBÉRLET, ősz. fn. Előbériés, elvont ért
vagyis azon jog, melyet valaki előre teljesített és általános fizetés által nyer bizonyos tárgyhoz, vagy
annak használatához. Előbérletben birni zártn&ti.
ElSbérleíben fUrSdni. (Abonnement). Egyszerűen:
bérlet, de ez előfizetéssel vagy a nélkül Is értethetik.
ELŐBÉRLŐ, (élő-bérlő) ősz. fn. Valamely tárgyért , vagy annak használatáért előre fizető. Sxinhán
előbérlők. Egyszerüebben: bérlő. V. ő. ELÖBÉRLET.
ÉLŐBESZÉD, (élő-beszéd) ősz. fn. Beszéd,
mely a fő eléadást megelőzi, s melyben tus egésznek
felfogásához tartozó dolgok, mintegy előkészítésül elmondatnak. Előbettéd a könyvekben, a stónoklatban,
a tanításban. Rövid, holttá elSbettéd. Előbensédet írni.
ElSbettédet mondani, elolvasni.
ELŐBESZÉL, (elő-beszél) ősz. áth. Beszélve
eléad, elmond valamely történetet, eseményt. Jobban:
elébestél, vagy szokottabban : elbettél.
ELÖBESZÉLÉS, (elő-beszélés) ősz. fin. Szóbeli
eléadás, valamely történetnek, eseménynek szóbeli
eléterjesztése. Helyesebben : elébettélét, és szokottahban : elbettélét.
ELÖBLÖGET, (el-öblöget) ősz. áth. A kimosott
ruhanemüeket még egyszer tiszta vízben megforgatja,
a szappantól, lúgtól egészen kitisztogatja. Önhatólag
ám. az öblögetést bevégzi, vagy folytatólag öblöget.
ELÖBOCSÁT, (elő-bocsát) ősz. áth. Előre ereszt,
előre elmond. EUSboctátani a nagyobb ranguakctt. ElSboctátani a megjutalmatcmdó pályanyerteteket. Mielőtt
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a tárgyról ttólanék, elSboetátom, hogy stb. KülönELÖEBÉD, (élő-ebéd) ősz. fn. A nagyobbszerü
bözik : eléboetát, azaz elébe v. maga elé bocsát. V. ö. lakomaebédnek eleje, melyben némi ínycsiklandó, étELŐ, (8).
vágyingerlő ételek adatnak föl.
ELÖÉNEKÉS , (elő-énekés) ősz. fn. A karéneELÖBOCSÁTÁS, (elö-bocsátás) ősz. fa. Cseleivé*, mely által valakit vagy valamit előbocsátank; kesék között azon személy, ki az éneket kezdi, » a hangelőre eresztés; előre elmondás.
lejtéseket vezérli.
ELÖÉPÜLET, (elő-épiilet) ősz. fa. Egy másik
ELŐBOR, (élő-bor) ősz. fa. 1) Szinbor, mely a
ajtóit szőlőből legelsőben kifoly. 2) A székelyeknél: fő épület előtt álló épület, mely amazzal akár gazdasági, akár hadépitészi, akár egyébféle szoros viszonyáldomás, talán mivel ahoz a bői javát adják.
ban áll.
ELŐBOR, (elö-bör) ősz. fa. 1) Általán, bőr, mely
ELÖÉR, (elő-ér) ősz. fn. Az érnek előrésze;
ellenző gyanánt szolgál, pl. a kádárok, kovácsok, lavagy az erek között amelyik elül van.
katotok , ácsok stb. bőrköténye, vagy a kocsikon,
ÉLŐERŐ, (élő-érő) ősz. mn. Ami a többi rokon
sipkákon, süvegeken, csákókon levő védbőr. 2J Bőr,
mely a férfi szeméremtag makkját födi. Máskép : faja- és nemüeknél előbb megérik. Élőerő cseresznye,
"attfytf, vagy némely régi írók szerént : fityma. 3) körte, alma, stKl'ó. Máskép : koránért}, jókorérS.

ELÖÉRZÉS, (élő-érzés) ősz. fa. Érzés, mely biELŐBÖRGYÚLADÁS, (elő-bőr-gyúladás) ősz. zonyos jövendő dolog felől előre támad bennünk. A
ín. A férfi szeméremtest előbőrének megszorulása a vándor madaraknak elöérzéeök van a közelgő tél felb'l.
Valamely Srömnek vagy fájdalomnak elSérzétt. V. ö.
makkon, melyet lobos bántalom okoz.
ÉRZÉS.
ELŐCSAHOS, (elő-csahos) ősz. fa. és mn. Aki
ELÖÉRZET, (élő-érzet) ősz. fa. Az előérzés
a többi nevében, vagy a többi között leginkább béáltal eredményezett benyomat; előérzés tárgyilagonél. A fabt vagy várót elSctahota. Alsó írásmódba
san véve.
való. V. ö. CSAHOS, CSAHOL.
ELÖESÉS, (élő-esés) ősz. fa. Előre esés. V. ö.
ELŐCSAPAT, (élő-csapat) ősz. fn. A hadjárásESÉS.
ban azon katonacsapat, mely a derékhad előtt vezető
ELŐESTE, (élő-este) ősz. fn. Bizonyos napot,
Tagy véd gyanánt megy.
innepet megelőző este , különösen a kér. anyaszentELŐCSARNOK, (élő-csarnok) ősz. fa. Valamely egyházban nagy innep előtti nap. Karácton előestéje.
_
oagyobbacerfi, főleg nyilvános épületbe vagy egyes
terembe bemenetelfii szolgáló csarnok. V. ö. CSARELŐÉTEL, (élő-étel) ősz. fn. A több ételekből
NOK.
álló lakománál azon étel, melyet előre adnak föl.
ELÖCZJKKELY, (elő-czikkely) ősz. fa. RendELÖFAL, (élő-fal) ősz. fn. 1) Az épület elejét,
szeres munkának bevezető' része, mely mintegy kü- homlokzatát alkotó fal. 2) Fal, melyet valamely építszöböl tzolgál, hogy a mű épületébe mehessünk. mény elébe húznak támaszul vagy biztosság végett.
Többesben különösen valamely szerződésnek elöleges 3) Átv. ért. ami vedül, ólaimul szolgál. Hazánk topontjai, máskép : pontosat. Békealku elöctikkelyei.
káig elöfala volt Európának a törökök ellen.
ELÖFÉCSÉG, (elö-fécség) ősz. önh. Valamit
ELŐD, (el-ő-d) fn. tt. elöd-öt. 1) Általán, ő•ók, kik előttünk éltek. 2) Különösen, a népnek, fecsegve eléad , elébeszél. Jobban : elé fecseg. V. ö.
nemzetnek, nemzetségnek első alkotói. Vajha minden ELŐ, (3).
"fmet elődeinek példáját Követné. A* elődük vérrel szeELÖFÉL, (élő-fél) ősz. fn. A vert pénznek azon
retik t hátát. Máskép : eldöd. 3) Valamely hivatal- oldala, mely a képet mutatja. Máskép : előlap. Ellenbú a megelőző*, előbbi tisztviselő. Ellentéte altalá- téte : hátlap.
tan : utód.
ELÖFELÉ , (élő-felé) ősz. ih. Azon irányban,
ELÖDANDÁR, (elő-daudár) ősz. fn. Elöcsapat, mely előre vezet, mutat. Ellentéte : hátra v. vistzaa derékhad előtt menő, s kalauz vagy véd gyanánt felé. A sereg egyik rétté döf de , a marik hátrafelé
uolgiló kisebb hadsereg. V. ö. DANDÁR.
vonult.
ELÖDED, (el-ő-ded) mn. 1. ELÖDI.
ELŐFELTÉTEL, (elő-fél-tétel) ősz. fa. Még be
Elleatóbör a kocsiban.

ELÖDEDEN, (el-«-d-ed-en) ih. Régen, hajdantt, régecskén. Elavult szó.
ELÖDI, (el-ő-d-i) mn. tt elödi-t, tb. —ék. Régi,
bajdani, feL EISdi kor. Elödi torténetek. EISdi szokatok, erkSlctet. V. S. ELŐD.
—ELÖDIK,(el-öd-ik) ősz. igeképző, pl. tép•'Mii, bib-elSdik, mérg-elSdik. Mély hangon : -alódik.

nem bizonyított tétel, de melyre mint bizonyosra valamit épitünk , melyből valamit kihozni akarunk.
(Suppositum).
ELÖFÉLTÉTELÉZ , (elö-fél-tételéz) ősz. áth.
Valamely előfeltételt állapít vagy kivan meg.

ELÖFÉLVÉTEL, (elő-fél-vétel) ősz. fn. Midőn
valamit a rendes , határozott idő előtt megkapunk,
ELÖDOBOS, (élő-dobos) ősz. fa. 1) Előre do- kézhez veszünk , pl. a kamatokat , tiszti fizetést stb.
boló, a dobotok közt első. 2) Népies tréfás nyelven:
ELÖFI, (elő-fi) ősz. fa. Bizonyos előjoggal bíró
terba, viselő* nő.
fiú oly családnál, melyben leginkább valamely fekvő
AKAD. HAQT SZOTÍK. H. KÖT.
15
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birtok nem osztalak föl minden gyermekek vagy más
örökösök között, hanem osztatlanul a család fénye
fentartása végett a nevezett előjoggal bírónál marad,
ki előfinek neveztetik. (Majoreaco). Ezen előjog rendszerént ugyan az elsőszülöttet illeti, de nem mindig;
a legidösbbel pedig a családban semmi köze, például
az eló'fiséget alapitónak bárom fia van, ezek közöl az
elsőszülött lesz ugyan az előfi, s ennek halálával ismét ennek első szülöttje és így tovább, de ha valamelyik első szülött maga után fiút nem hagy, a legutolsó előfinek másod szülött testvére, s ez után ismét
ennek első szülött fia örökli a szóban forgó birtokot,
csak ha senki sincs életben a fiák közöl annak ágában , ki az alapitónak első szülöttje volt, megyén az
másodszülőttje ágára, s ha ezen ág is kihal, a hannadszfilöttére. Böviden : az előfiség ágbeli öröködés utján a születés sora azerént megy által a maradékra.
Alkotására nézve olyan mint a régies elotzillött.
ELÖFISÉG, ELÖFIÚSÁG, (elő-fiség v. —fiúság) ősz. fn. Jog, melynél fogva a családnak bizonyos fekvő jószága az előjoggal bíró szülöttet illeti.
(Majorátus). Így neveztetik maga a jószág is. V.
ö. ELŐFI.
ELÖFIZET,(elő-fizet) ősz. áth. Bizonyos tárgyért,
jószágért, munkáért, vagy azok használatáért előre
leteszi a járandó bért ElSfitetni valamely kiadandó
könyvre, képekre, fSldabrontokra. Előfizetni a nAnkdsi
páholyra. Előfizetni a vendéglőben.
ELŐFIZETÉS, (élő-fizetés) ősz. fn. Valamely
tárgyért, jószágért, munkáért vagy haszonvételért járandó díjnak, bérnek előleges megadása, lefizetése.
Stinhdti, vendéglői, fürdői döfiteté*. Vétetik előfizetési
öszveg v. előfizetmény helyett is.
ELŐFIZETÉSI, (élő-fizetési) ősz. mn. Előfizetésre vonatkozó, azt illető. EUÍfitetéti hirdetét; etöfizetéti ára valamely könyvnek.
ELŐFIZETMÉNY, (elő-fizetmény) ősz. fn. Előfizetési öszveg.
ELŐFIZETŐ, (élő-fizető) ősz. fn. Aki valamiért vagy valamire előlegesen fizet, előre leteszi az illető díjat. Hírlapi, divatlapi, ttinhdti elSfizetSk.
ELŐFOG, (1), (élő-fog) ősz. fa. Harapó fog,
mely a szájnak előrészén van. A* embernek nyolet
flöfoga van, négy ÓM oltó é» annyi a feltS torban.
ELŐFOG, (2), (élő-fog) ősz. áth. l) Altalán,
kocsiba, szekérbe, azaz kocsi vagy szekér elébe lovakat, vagy más vonó állatokat fog. 2) Különösen, más
kocsya eleibe fogja lovait 3) Elévesz, elékap. Ha
elSfogom a Icorbdctot, jaj neked. Ez utolsó értelemben
jobban : eléfog. V. ö. FOG, áth.
ELŐFOGALOM, (élő-fogalom) ÖBZ. fn. Fogalom, melyet előre kell megszerezni, hogy valamit megértsünk , vagy valamibe kaphassunk; fogalom, mely
másoknak alapul szolgál Oly nagy munkába akar
vágni, holott a tárgyról elöfogalma tinót.
ELÖFOGÁS, (élő-fogás) ősz. fn. 1) Saját vagy
más kocájának eleibe fogás. 2) Elévevés, elérántás.
V. ö. ELŐFOG, ath.
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ELÖFOGAT, (élő-fogat) ősz. fn. Általán, egy
vagy több bokor ló , melyeket utasok kocsijába fognak tovább szállítás végett. Különösen, a volt vármegyei igazgatás rendszerében a jobbágyok egész alkalmatossága, vagy vonó marhái, melyeken az országos
biztossági szállítások, s megyei hivatalos fuvarozások
történtek. EISfogatra parancsolni, hajtani a falubelieket. ElSfogaíra menni. (Vorspann). Köz nyelven a
német nyelv után forspont, néhutt : rotpont.
ELÖFOK, (élő-fok) ősz. fn. A hegységnek előálló , elődudorodó homlokzata ; különösen valamely
hegynek tengerbe nyúló része. (Promontorium).
ELŐFONAT, (elő-fonat) ősz. m. A kosár- és
szalma- vagy nádszékkötőknél, a kosár vagy szék fenekének első vagy alapfonadéka.
ELŐFORDUL, (elő-forddl) 5sz. önb, TuUjd. a
sor reá kerülvén elójön, elétünik. Bitonyot idöjáráiok
évenként előfordulnak. 2) Általán, megesik, megtörténik, elekéről. Ilyen etet még nem fordult eW. Néha a
M előfordul. Jobban : eléfordM. V. ö. ELŐ, (3).
ELÖFURÓ, (elő-furó) ősz. fa. Vékonyabb fúró,
melylyel elsőben kisebb likat fúrnak , hogy a vastagabb fúrót könnyebben lehessen alkalmazni.
ELÖFÜ, (elő-fü) ősz. fa. 1. ELÖSZÉNA.
ELÖGÁT, (élő-gát) ősz. fn. Gát, mely a fogatnak védelmére és fentartására van csinálva , s a víznek, árnak első rohanását megtöri, akadályozza. V.
ö. GÁT.
ELŐGÁTLÁS , (élő-gátlás) ősz. fa. Orvosi ért.
valamely nyavalya kitörése ellen tett előleges óvás,
intézkedés. (Prophylaris).
ELÖGONDOSSÁG, (élő-gondosság) ősz. fn.
Előre gondoskodás , előintézkedés némely szükségeBekről. Soha tem árt ős efögondottág.
ELÖGÖRBED, (elő-görbed) ősz. önh. Ami vagy
aki előre görbéd, előre hajol vagy hajlik.
ELŐGÖRBEDT, (elő-görbedt) ősz. mn. Ami
görbén előre hajlott. EISgtfrbedt nyakú ember.
ELÖGÖRNYED, (elő-görnyed) ősz. önh. Ami
v. aki görnyedve előre hajol vagy hajlik.
ELŐGYAKORLÁS , (élő-gyakorlás) ősz. fa.
Gyakorlás, mely által nagyobb és nehezebb müvekre
teszünk előkészületet, szerezünk képességet. Itkolai
elSgyakorlátok.
ELÖGYAKORLAT , (élő-gyakorlat) ősz. fn'
Előleges készület, valamely nagyobbra és nehezebbreHadi elöyyakorlat. V. ő. GYAKOROL.
ELÖGYOMOR, (élő-gyomor) ősz. fa. A madarak begye, melybe először beveszik az eledelt.
ELŐGYORSASÁG , (élő-gyorsaság) ősz. fn.
Gyorsaság vagy sebesség , melylyel valamely mozgásnak eredt test első megindulásakor halad.
'ELÖHAD, (élő-had) ősz. fa. A hadjar&aban,
tábori indulásban azon hadcsapat , mely a derékhad
előtt megyén ; vagy mely a csatarendben elfil 4U.
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ELŐHAJT, (élő-hajt) ősz. fii. Kocsival, szekérrel másnak elejébe hajt, mást megelőz. Különbözik tőle : eUkajt, asaz szem elé hajt
ELŐHALAD, (elö-hslad) ősz. önh. 1) Előmenetelt tesz, folytonosan előre megy, el nem marad.
Előhaiadni a munkában , műveltségben, erényben. 2)
Idősebb, korosabb lesz.
ELÖHALADÁS, (élő-haladás) ősz. fh. Előre
menés, előmenetel, tulajdon és átv. értelemben. Előhaladat a munkában. Nemzeti elShaladás.
ELŐHALADÁSI, (elő-haladisi) ősz. mn. Előhaladishoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. ElöhalaMűi atkötSk, módok.
ELÖHAM, (élő-hám) ősz. fh. A hámnak azon
ráze, mely a befogott lónak szügyét fekszi meg,
máskép -.uügyelS. V. ö. HÁM.
ELÖHANG, (élő-hang) ősz. fn. A nyelvészetben
nlamelj szónak kezdő betühangja. Viszonyban állnak vele a bel- és utóhangok, pl. ebben : rom, az r
cióhang, o belhang az m utóhang. (Anlaut Inlaut.
Xachlaut).
ELÖHAS, (élő-has) ősz. fn. Az emlős állatok
nőstényeinek első vemhes állapota, terhessége.
ELÖHASI, (élő-hasi) ősz. mn. Mondják emlős
illatok, különösen házi barmok első szülötteiről. ElöA(ui bárány, borjú. Különböcik : előhasá; ez az anyáról, amaz a szülöttről mondatik.
ELÖHASÚ, (élő-hasú) ősz. mn. Emlős nőstény
illat, mely legelőször fogamz, első teherben jár. Élőkari tekén, Jcancza. Midőn emberről van szó, csak
tréfás értelemben használtathatík. Eiöhasú menyecske.
Rátartja magát mint az elöhasú menyecske. (Km).
ELÖHÁZ, (élő-ház) ősz. fn. A háznak eleje,
pitvara, tornácza.
ELÖHEGY, (élő-hegy) ősz. fn. Aránylag alacsonyabb hegy, mely nagyobb hegylánczolatnak elejét, kezdetét teszi. Zobor a kárpátoknak egyik eldhejye. V. ö. ELÖPOK.
ÉLŐHELY, (élő-hely) ősz. fn. Udvarféle tér,
nyilas, pl. ház, templom előtt
ELÖHÉNGÉRÉDIK, (elő-héngérédik) ősz. k.
1) Előre-^-, 2) Elébehengeredik. V. ö. ELŐ, ELÉ.
ELŐHÉNGÉRÍT, (elő-héngérít) ősz. áth. 1)
Döre—, 2) Elébe hengerít V. ö. ELŐ, ELÉ, és
HEXGERÍT.
ELÖHt (elö-hí) ősz. áth. Valakit hí, hogy jojón elő, azaz előre. Ha azt jelenti, hogy a hívott jőJön szem elébe, akkor szabatosabban : eléhi.
ELÖHÍR, (élő-hír) ősz. fn. Előre jövő híre valaminek, a miből az egész eseményt még nem tudjak,
hanem annak csak némi rövid kivonatát.
ELÖHIBDETÖ, (élő-hirdető) ősz. fh. 1. ELŐHÍRNÖK.
ELŐHÍRNÖK, (elő-hirnök) ősz. fn. Hírnök, ki
rábai felől előlegesen rövid, ki nem merítő tudósittrt hoz. Átv. ért valamely jövendő eseménynek előlit. Kémtly tengeri madarak rendkívüli sttvöUései ko-

zelgetö vettnek elb'hirndkei. Gyógytanban : megelőző
kórjel, a többi kórjelek között az első.
ELŐHÍVÁS, (elő-hivás) ősz. fn. Felszólítása
valakinek, hogy jőjön elé, jelenjen meg. Szabatosabban : eléhivát. V. ö. ELÖHÍ. Ás első elő- v. eléhivásra megjelenni.
ELÖHORD, (elö-hord) ősz. áth. 1) Többet,
többfélét egymás után eléhoz, elérak. Elöhordani az
ellenség elöl elrejtett kincseket. 2) Szóval', beszédben
elészámlál, említésbe hoz. Elöhordani a régi történetekből a legjelesebbeket. Hetet, havat előhordani. Szabatosabban : eléhord. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐHOZ, (elő-hoz) ősz. áth. 1) Bizonyos tárgyat elévesz, elémutat, eléad. Előhozni a könyvel. 2)
Valamit említ, szóba hoz. Előhozni a régi jó időket.
Kérlek, csak azt ne hozd dó. Szabatosabban mindkét
értelemben : eléhoz. V. ö. ELŐ, (3).
ELÖHOZAKODÁS, (elő-hozakodas) ősz. fn.
Valamely tárgynak, eseménynek kölcsönös egymásközti megemlítése, szóba hozása. V. ö. ELŐHOZ.
ELŐHOZAKODIK, (elö-hozakodik) ősz. k. Beszédközben valamely tárgy, esemény felől említést
tesz , róla mással együtt beszélget, s mintegy kedve
telik benne, hogy szóba hozhatja. Borozás és nyájaskodás közben holmi fiatalkori kalandokról előhozakodni.
Néhutt a köznép hibásan mondja : előhozakodik. V.
ö. ELŐHOZ.
ELŐIDÉZ, (clő-idéz) ősz. áth. 1) Idézés által
eléállít, előjönni parancsol. Előidézni a bepanaszlottakat, a vád alatt lévőket. 2) Átv. ért. az elmultakat
szóval vagy gondolattal, képzelettel felhozza, reájok
hivatkozik. Az ifjú kor örömeit előidézni. Szabatosabban : eléidéz. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐIDÉZÉS, (élő-idézés) ősz. fh. 1) Eléhivás,
idézés által. A vádlottak előidézése. 2) A multaknak
szóval vagy gondolattal visszahozása, re&jok hivatkozás. V. ö. ELŐIDÉZ.
ELÖIDÖ, (elő-idö) ősz. fn. Előttünk elfolyt, kU
Ionosén régebbi idő, haj dánkor, őskor, élőkor. Regék
a magyar elöidőbSl. (Kisf. S). „Előidéknck (elöidökuek) históriáit" Bécsi cod.
ELÖING, (élő-ing) ősz. fn. Fél, s a deréknak
csak első részét takaró üngöcskc, melyet az alsó fingre
veszünk, s mely rendesen finomabb szövetből, s czifrábban van varrva. Megfordítva : ingelö v. üngelö.
ELÖmOMÁNYOK, (elő-irományok) ősz. többes
fn. Irományok, melyek valamely ügynek eredetét,
kezdetét, első vagy előbbi kezdését tárgyazzák, magokban foglalják. Valamely pernek előirományai.
(Anteacta).
ELŐISMERET, (élő-ismeret) ősz. fn. Ismeret,
mclylyel bírnunk elölegesen szükséges, hogy az illető
tárgyat illőleg felfogjak, s róla rendszeres tudomást
szerezzünk. A tudományos bevezetések előismereteket foglalnak magukban. Bölcsészeti, ttrmésztttani
előismeretek.

230

16*

931

232

ELŐÍTÉLET—ELŐJOG

ELŐJÖ—ELŐKERES

ELŐÍTÉLET, (elő-itélet) ősz. fn. 1) ítélet, melyet valamely tárgyról hozunk, mielőtt azt illően megvizsgáltok, megismertük volna. 2) Szélesb ért. minden vélemény, melylyel valami iránt vágyónk, de
alapos okát adni nem tudjuk. 3) Elfogultságon, részrehajláson, ellenszenven stb. alapuló hibás ítélet, bal
Ítélet Előítélettel lenni, viseltetni valami iránt. Elb'Ítéletektől megttabadvM. Előítéletből állítani valamit.
KSt, megrSgtött előítélet.
ELŐIZ, (elő-íz) ősz. fn. Érzés, melyet valamely
élvezet előre gerjeszt bennünk, melynek oly kellemes
hatása van reánk, mintha már valósággal élveztük
volna. Mennyei boldogtág előüe.
ELŐJÁR, (elő-jár) ősz. önh. Gyalog vagy lóháton, kocsin, hajón stb., mások előtt megy.
ELÖJÁEÓ, (élő-járó) ősz. fn. 1. ELÖLJÁBÓ.
ELŐJÁRÓBAN, (élő-járóban) ih. Előre; addig
is, mig a többi következik. Netté egy-két forint előjáróban. Elég len e* eljáróban.
ELÖJÁRÓBESZÉD, (elő-járó-beszéd) ősz. fn.
1. ÉLŐBESZÉD.
ELŐJÁTÉK, (élő-játék) ősz. fn. Általán, a főjáték előtt adatni szokott játék, mely a főjátéknak
mintegy próbája s előhirdetője. Barcsi, tfict előjáték.
Különösen, a színjátékokban rövid darab, melyet a
fő darab előtt adnak. Ellentéte : utójáték.
ELŐJÁTSZÓ, (élő-játszó) ősz. fn. Személy, ki
az előjátékban részt vesz; ki abban szerepel. Különösen a zenében, ki a többi zenészeket vezeti.
ELŐJEGYEZ, (elő-jegyez) ősz. áth. Valamit
előre vagy előlegesen feljegyez, beír, beigtat Használják leginkább a telekkönyveiénél, például, midőn
valaki nem bír a betáblázásra, vagy bekeblezésre
nézve elészabott minden kellékkel ellátott okiratot,
tehát a nyilvánkönyvbe föltételes beigtatást eszközöl,
t L oly föltétel alatt, hogy bizonyos idő alatt jogát
teljesen igazolja. A kereskedői könyvvitelben ám. az
ügyletet az előjegyzékbe (első föjjegyzési könyvbe)
írni.
ELÖJEGYZÉK, (élő-jegyzék) ősz. fn. Jegyzék,
mely valamiről, valamely bejegyzendő tárgyról előre
vagy előlegesen vezettetik. Ilyen a telek- vagy nyilvánkönyvi lap azon része, melybe az előjegyzés történt Ilyen a kereskedők azon könyve, melybe a naponként előforduló ügyek történeti hűséggel azonnal
bevezettetnek; első följegyzési könyv (Prima-NotaBuch v. Príma Nóta), a nélkül, hogy itten különös
felszámítás tárgyaiul szolgálnának.
ELŐJEGYZÉS, (élő-jegyzés) ős*, fn. Cselekvés,
midőn előjegyzűnk. V. ö. ELŐJEGYEZ , ÉLŐJEGYZÉK.
ELŐJEL, (élő-jel) ősz. fn. Jel, mely bizonyos
jövendőt mutat vagy gyaníttat A nyavalyának, ídőváUotátnak előjelei.
ELÖJELENSÉG,(elő-jelenség)ösz.fn.l.ELŐJEL.
ELŐJOG, (élő-jog) ősz. fn. 1) Jog, melylyel
valaki mások előtt bír, és élhet, melylyel mások nem bírnak, s nem élhetnek. A németségnek

hazánkban nincsenek ttibbi előjogai. 2) Jog, melynél
fogva valaki előbb tehet valamit, mint más. így, az
eladott házat megtartani, néhol előjoga van a szomszédnak más egyebek előtt; ennélfogva vételi előjoggal bír.
ELÖJÖ, ELŐJÖN, (elő-jő v. -jön) ősz. önh.
Szem elébe, nyilvánosságra jön; elekéről; ami eltévedt vagy elveszett, visszatér. Előjöttek a bujdovSk.
ElÖjOUek a* eltévedt etikák. Jobban : eléjS. V. ö.
ELŐ, (3).
ELŐKAP, (elő-kap) ősz. áth. Magához kap, közel ragad. Előkapott egy dorongot, t attól UtOtt kottám. Jobban : elékap. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐKAPU, (élő-kapu) ősz. fn. Épület-, kert stb.
elején levő kapu, főkapu. Ellentéte : oldal vagy hatúlsó kapu. Átv. ért fő nyilas, fő rés, melyen valahová
be lehet menni, hatni
ELŐKASZÁS, (élő-kaszás) ősz. fn. Kaszás, ki
a kaszások sorában legelöl jár.
ELŐKELHETŐ, (elő-kelhető) ősz. mn. Aki bizonyos társadalmi viszonyokban, pl. hivatalban, rangban előmenetelt tehet, nagyra, sokra viheti dolgát,
kiből előkelő ember válhatik.
ELŐKELŐ, (élő-kelő) ősz. mn. 1) Nagyobb,
felsőbb rangban, hivatalban levő. Előkelő urak, tír.
titttek. 2) Nagyobb birtoka. Előkelő nemetember. EISkelő kVMríokot. Előkelő polgár. 3) Tekintetben levő,
tekintélylyel, hírrel, névvel bíró. Előkelő Ügyvéd, író,
táblabiró. 4) A hivatalosan végzendő ügyek között
első helyen álló, legsürgetősebb. (Praeferentíalis).
ELÖKELÖLEG, (elö-kelőleg) ősz. ib. Mindenek
előtt, legelsőben, kiválólag.
ELŐKÉP, (élő-kép) ősz. fn. 1) utánzásai küllitott kép, pl. mely után a festesz fest, a rajzoló rajzol. Szélesb ért minden tárgy, dolog, mely utánzás!
példa gyanánt hozatik vagy állíttatik elé. A katona
jelet vitézeket, a Wtő hírét keltőket vegyen előképül.
BSetületet emberek legyenek előképeink. 2) A vallástudorok, kivált a régiek, előképeknek (typus) nevezték az ó szövetségi szertartásokat és eseményeket,
mennyire azok a Messiás eljövetelére, életére s halálára vonatkoztak, s azt ábrázolák. így Mózses ércikígyója a pusztában, ezen vallástudorok szerént előképe volt Krisztus urunk fölfeszíttetésének.
ELŐKÉPEN, (élő-képen) ősz. ih. Előleg, előlegesen, előjáróban.
ELŐKKREKÉnnC, (elő-kerekédik) ős*, k. 1)
Hirtelen, véletlenül eléáll, eléterem. Att ««m tudjuk,
honnan, etak egytnerre előkerekedett. 2) Valamiből bizonyos eredmény jön létre. A pesti németi e*inká*
önkéntet adakotátokbol kerekedett elő. Jobban : elekérekedik. V. ö. ELŐ, (8).
ELÖKÉB, (elő-kér) ősz. áth. Valamit eléadatni,
eléhozatni kér. Élőkén a* ügyeit UletS irományokat.
Jobban : elékér. V. ö. ELŐ, (3).
. ELŐKERES, (elő-keres) ősz. áth. Keresve eléhoz, eléállít. Előkeresni a* elhányt-veteU könyveket,
leveleket. Jobban : elékeret. V. ö. ELŐ, (3).
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ELŐKEEESÉ8, (élő-keresés) ősz. fn. Cselekvés,
kotatií, mely által valamit előkeresünk. V. ő. ELŐKERES.
ELŐKERGET, (elő-kerget) ősz. áth. Kergetve
détereL elíhajt Elökergetni a nydjba vegyült idegen
jMtaí. T. ő. ELŐ, (3), és KERGET.
ELŐKERÍT, (elő-kerit) ősz. áth. Járva, kelve
Ondiiggal, mintegy ide-oda keringve eléállit, eléteitmt Akárhonnan, de előkerül.
A csengeti temetőn
Elvesztettem a kendőm,
Hej kedves barna szeretőm
Kerítsd elő a kendőm.

(Népd).

Jobou elékertt. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐKERÜL, (elő-kerfil) ősz. önh. 1) Hoszszasb
ite-odt bolyg&a, csavargás, eltűnés után ismét szem
elé jön, eléterem, eléáll. Át elvettett marha előkertül.
*) Eléfoidúl, megtörténik. Ét a dolog tokttor élőkéríl. yímdy tíctapongátok csaknem minden tísttujtíá<M tUkrUltek. Jobban : elékerül. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐKÉSZÍT, (elő-készit) ősz. áth. 1) Valamit
tlöre rendbe hoz, előrak. Elökészitni át vti táskát, a
"ribs eukWket. 2) Valakit valamire elölegesen képez, '^tlmamft tesz, vagy tenni iparkodik. ElökésxUni
a UmxUlcat nyilvános viugálatra. Előkéttüni a beteget
a kfcUra, atat a halál kínainak s elválás fájdalmainál eltűrésére.
ELŐKÉSZÜLET, (elő-készfilet) ősz. £n. 1) Előlegei rendbehozás, rendbeszedés. Megtenni a* utatdri
dikéstOeteket. 2) Intézkedett, rendelkezés a jövendőkre nézve; előgondoskodis. Előkéttület a történhető
títvettűyrc, ékttgre, dügvétsre. 3) Előlegéé képzés
nUmely tndományra, gyakorlatra. Próbatéti előkéaOttek.
ELŐKIÁLT, (elő-kiált) ősz. áth. Kiáltva eléhí
TiUkit EloVáltoM a nolgát. Jobban : eUkiált. V. ö.
ELŐ, (3).
ÉLŐKOR, (élő-kor) ősz. fa. 1. ELOLDÓ.
ELÖKÖNYV, (élő-könyv) ősz. fa. Kereskedők,
iptrözök ftb. elaő följegyzési könyve, melybe a megtörtént fisletek, különösen időrend, és folyó szám szei&t jegyeztetnek föl (Strazza).
ELŐKÖTÖ, (élő-kötő) ősz. fa. Munkások, mestetwberek, boltosok stb. köténye.
ELÖKÖVET, (élő-követ) ősz. fn. Követ, futár,
b * teljes követség előtt, mint hirnök, előleges tudóútiial küldetik valahová, Elökövetet bocsátani tus dk**g táborába.
ELÖL, (el-öl) ősz. áth. Valamely lassú, rejtettebb szerrel elemeset, elveszt, élettől megfoszt; egytát atin többeket megöl. Etetővel elölni <u egereket,
r&ányokat. EUOi a tok munka, ét virratstdt. Elöli
• ior-, pálmkaMt. Atv. ért elnyom, kiirt, megszün•
' et Élűim valakibe* a beetOeténétt.
ELŐL, (1), (el-0-lam.clő-el)névutó. ELŐLEM,
ELŐLED, ELŐLE, ELŐLÜNK, ELŐLETEK, ELÖLÖK. Jelent távozást valamely tárgytól, különösen
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annak elejétől, színétől. Hát elöl elteperm a németet.
Takarodjál nemem elöl. Ne fűn ae Mentég elöl. Elteitik a* ebek elöl. (Km). Lehet így is szólni : hámok
előle, tsememnek előle, ellenségnek előle; s ekkor az
erősebb hangsúly az utóbbi szón fekszik, úgy hogy
hát elöl (nem más, pl. templom, kert stb. elől) és
hasnak előle (nem masunnan, pl. mellőle, alóla) különböző értelműek. V. ö. HANGSÚLY. Ezen névutó
megfelel e kérdésre : honnan < Különbözik : elül.
ELŐL, (2), (el-ö-ül) ih. és igekötő. Megfelel
ezen kérdésre : hol t miért helyesebben elül (= élőül), mintha mondanók: élőként v. mint elő, eltö. Elül
(azaz élőként, mint első) áüani, elül futni. Elül hátul.
Ilyenek az alul, körül stb. határozók is, melyeket az
alól, kőről névutóktól megkell különböztetni. Egyébiránt a közönséges nyelvszokás az elemzés ellenére,
úgy látszik a szebb hangzás kedveért, többnyire elöl-t
mond és ír mind a törzsben mind a származékokban,
pl. előljáró, elöljáróság, előlmegy, elölről ati>. ezek helyett : elUljáró, eltíljáróság, elltímegy, élűiről. Elől tVat,
hátul víz. (Km.) e helyett: elül ttie stb. S amennyiben a szabatosság rovására nem történik, kétséget
nem szenved, hogy a szebb hangzás (ha a gyakorlatba átmegyen) az elemzést mindig háttérbe szorítja,
így lettek önt, ont, ront, bont stb. is ömt, omt, romt,
bomt helyett, s hogy rokon példákat idézzünk : utói,
jól stb. utúl (utó-ul), júl (jó-ul) stb. helyett
ELÖLÁT, (elő-lát) ősz. áth. Előre lát; előgondosságból némely dolgokról előre intézkedik.
ELÖLÁTÁS, (élő-látás) ősz. fn. Előre látás;
előre gondoskodás.
ELŐLBOCSÁT, (elöl-bocsát) ősz. áth. Maga
vagy mások előtt ereszt.
ELŐLE, (elö-lé) ősz. fn. Must, mely a megmuszkolt szőlőből sajtólás nélkül foly ki, máskép : elöbor.
ELŐLEG, (1), (el-ő-leg) ih. Előre, minden mások előtt Előleg el kell mondanom, hogy stb. Vedd
előleg ezen ajándékot. Bölcsészettanilag : valamit előleg megismerni, ám. nem tapasztalatból, hanem észből,
elméletből tudni. (A priori).
ELŐLEG, (2), (mint föntebb) fn. tt. előleg-ét.
Előlegezett öszveg.
ELÖLEGÉNY, (élő-legény) ősz. fn. A hadi sorokban azon legény, ki az előbbi sorban a másik előtt
közvetlenül áll. (Vormann).
ELŐLEGES, (el-ő-leg-es) mn. tt előleget-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Mások előtti, ami elül áll, van,
létezik, tétetik. Előleget munkálatok, ismeretek, készületek. 2) A kiszabott, rendelt időnek előtte való. Elő*
leget fitetét, előleget hátbér. (Anticipativus). 3) Az
ügyek kezelésében a többinél előbbre való, sürgetösb.
(Praefereutialis). 4) Tapasztalat előtti. V. ö. ELŐLEG, (1).
ELÖLEGESEN, (el-8-leg-es-en) ih. Megelőzőleg előre, a kirendelt határidőnek előtte. Előlegeién
lefitetni a hastonbért. V. ö. ELŐLEG, (1).
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ELŐLEGEZ, (el-ő-leg-éz) áth. m. előlegeztem,
Magyar magyart rontja, kár l
—tű, —itt. Midőn a vevő, ánuzerzéseknél a* eladóBár több esze volna már.
nak még az áru átadása előtt pénzt ad. Általán : va(Szinnay Hnng. in Pár.).
lamely bért, díjat előbb kiad, mintsem azt megszolELŐLJÁRÓ, (elől-járó) ősz. fn. 1) Tnlajd. elül
gáltak volna.
ELŐLEGEZÉS, (el-ő-leg-éz-és) fa. tt elSlegé- menő, a többieket vezető; más valamit megelőző.
Elöljáró kot; elöljáró Útit, bak; előtáró követ; elöl•it-t, tb. —ék. Előleges fizetés.
ELÖLEGÉZET, (el-ő-leg-éz-et) fa. tt. elölegézet- járó bestéd. 2) Átv. ért erkölcsi társulatnak feje, főét. Valamely ára vagy szolgalat, hivatal, haszon fe- nöke, parancsolója. Világi, egyháá, katonai elöljáró.
Megyei, vároti, falusi elöljáró. Kolottori, intétetí, ötjében előre fizetett őszlet
kólái elöljáró. Elöljáróknak szótfogadni; elöljárók elELÖLEGZET, 1. ELÖLEGÉZET.
len feltámadni. Át elöljárók példával i» járjanak elő.
ELÖLÉNEKLŐ, (elől-éneklő) ősz. fn. Ki az
3) Nyelvtanilag a viszonyszó neve oly nyelvekben,
éneket kezdi, vagy az ének sorait, verseit a többi
hol ez a nevek előtt szokott állani, mint a latin, helelőtt elénekli. B&stujárók elöUnekUtje.
lén , német nyelvben és számtalan másokban. (PraeELŐLÉP, (elő-lép) ősz. önh. Lépve előre megy.
positío).
A hadi rendből előlépni. Átv. ért Valamely hivatalELÖLJÁRÓBAN, (elől-járóban) lásd : ELÖJÁnak, rangnak felsőbb fokára jut, emelkedik. A fő títtt
RÓBAN.
elhunytával át oltóbb tutidé előlépnek. Különbözik :
ELÖLJÁRÓBESZÉD, (elől-járó-beezéd) ősz. fn.
elélép, lépj elé. V. ö. ELŐ, (3).
1. ÉLŐBESZÉD.
ELÖLÉPÉS, (élő-lépés) ősz. fn. 1) Lépve előre
ELÖLJÁRÓI, (elől-járói) ősz. mn. Elöljáróra
menés, előre haladás. 2) Átr. ért rangban, hivatal- vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Elöljárói hioaíal,
ban tett előmenetel, előhaladás. 8) Á változó láznak tűnt, kStelettég, jog. Elöljárói paranet, engedetem, haazon tulajdonsága, midőn rohama a szokott időt meg- talom , akarat. Elöljárói trigor, okottág, ettélyettég,
előzi , vagyis a rendes időnél korábban fit ki. (Pro- felügyelet. Elöljárói példa.
lepsis). V. ö. ELŐLÉP.
ELŐLJÁRÓILAG, (elől-járóUag) ősz. ih. ElölELŐLÉPŐ, (élő-lépő) ősz. mn. 1) Lépve előre
járói hivatalból; mint előljáró. EWljáróÜag felttóUmenő. 2) Kórtanilag, a változó lázról mondják, midőn
rohama a szokott időt megelőzi. Előlépő hideglát. tani, inteni, megdorgálni valakit.
ELÖLJÁRÓLAG, (elől-járólag) ősz. ih. Előle(Prolepticus).
ELŐLÉPTET, (élő-léptet) ősz. áth. Engedi, gesen, bevezetésképen előre bocsátva. Elöljárólag
vagy parancsolja valakinek, hogy lépve előre menjen, elmondani valamit.
előnyomúljon. Átv. ért. előmozdít, valamely rangban,
ELÖLJÁRÓSÁG, (elől-járóság) ősz. fik A teshivatalban magasabb fokra emel. A királyi táblától elő- tülethez tartozó elöljárók őszvege; felsőség; elöljárói
kar. Egyháti, világi, katonai elöljárótág. A* elöljáróléptetni valakit a héttnemélyethe*.
ELŐLÉPTETÉS, (élő-léptetés) ősz. fn. Enged- tágra hallgatni, ott íitttelni.
mény, vagy parancs, melynél fogva valaki előre megy,
ELÖLJÁRÓSÁGI, (elől-járósági) ősz. mn. Elölelőre halad. Átv. ért valakinek bizonyos rangban, járóságot illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Elölhivatalban magasabb fokra emelése.
járótági rendeletek, intétkedétek.
ELÖLÉRÖ, (elől-érő) ősz. mn. Korán érő; ami
ELÖLKEL, (elől-kel) ősz. ige; régies, még pea hasonnemnek között előbb érik meg. Előlérő kürté, dig áthatólag: „És íme a csillag, kit láttak vala napalma, burgonya.
keleten, előlkeli vala (praecedit) őket" Tatrosi ood.
ELŐLFUTÓ, (élői-futó) ősz. mn. és fn. Általán, Különbözött régente is: eleibe kel (obviam it). Ugyanki többek közöl legelöl fut Különösen 1. KENGYEL- ott Máté 25.
FUTÓ.
ELÖLLOVAGOL, (elől-lovagol) ősz. önh. LóELŐL-HÁTUL, (elől-hátul) ősz. ih. Elül is, há- háton mások előtt megy, másokat vezet Elöüovagolni
tul is; szemben is, hát mögött is. Elől-hátul rongyot. a ditsmenetben,
ELŐLMEGY, (elől-megy) ősz. önh. Ás együtt
EUU-hátul ctalják.
ELÖLDÍÁDKOZIK, (elől-imádkozik) ősz. k. menők között első helyet foglal.
ELÖLOVAG, (élő-lovag) ősz. fn. Ki lóháton
Az imádság szavait a többi előtt elmondja, melyeket
emezek ismételnek; vagy, az imádság első szavait megy elül, ki a többi lovagot, vagy többi fogatot lóháton vezeti. Köznyelven, és romlott német nyelven :
kezdi, első részét elmondja.
ELÖLÍZLÉS, (elől-ízlés) ősz. fia. Előleges meg- fullajtár. (Vorreiter).
kóstolás.
ELŐLOVAGOL, (elő-lovagol) ősz. önh. Előre
ELŐLJÁR, (elől-jár) ősz. önh. A járók között lovagol, azaz, lóháton hátairól előre nyargal, előre
első helyet foglal.
vágtat, rdgtat Különbözik ettől : tlőllovagol.
Szinnay Lajos eUíljár,
ELÖLÖVEL, (elő-lövel) ősz. önh. Kilőtt nyíl,
A török hadd v(jjon bár;
golyó stb. módjára vagy sebességével előre repül,
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előre hat, elfénylik. Előlövelnek a napiugarai. Elölőveinek az Mentig fényes fegyverei.
ELÖLRŐL, (el-ől-ről) L ELÜLRÖL.
ELÖLSÖ, (el-ől-sö) mn. régiesen, a mai első
helyett „Sokan lesznek kedeg elölsök utóbók és
utolsók elölsők." Tatrosi cod.
ELŐLÜL, (elöl-ül) ősz. önh. 1) Általán, az ülési
rendben első helyet foglal; az asztal fejénél vagy az
ülők sorában legelső helyen fii. 2) Különösen, valamely gyülekezet, tanács stb. üléseiben elnökösködik.
V. ő. ELNÖK.
ELŐLÜLES, (elől-ülés) ősz. fa. 1) Első helyen
ülés. 2) Valamely testület, tanács üléseinek vezetése.
ELÖLÜLŐ, (elől-ülö) ősz. fa. Újabb időben a
luratakM nyelvben meg kezdik különböztetni az elnöktől. T. i. ,elnök' jelenti a testület rendszerénti
vagy ily minőségben kinevezett, megválasztott ionokét ; ,előlülö' pedig, ki amannak helyét csak akadályoztatás* esetében pótolja. Például, valamely törvényszéknek csak egy rendes elnöke van, de egyszerre három tanácsban is tart ülést; azon tanács vezetőjét, hol a rendes elnök nincs jelen, csak elölülőnek nevesík.

ELÖ-MONAJ, puszta Abaúj megyében. Helyr.
—Monaj-on, —rá, —ról.
ELÖMOND, (elő-mond) ősz. átb. 1) Előre, a
többiek előtt mond valamit, pl. némely helyeken és
vidékeken a templomi éneket 2) Eléad, eléterjeszt s
ekkor jobban : démona. V. ö. ELŐ.
ELÖMONDÁS, (élő-mondás) ősz. fa. 1) Előremondás. 2) Eléadás. (Eecitatio).
ELÖMOND AT, (élő-mondat) ősz. fa. A körbeszédnek v. körmondatnak első része, mely addig tart,
míg az előre ment kötszó igénye ki nem egészül;
miért az előmondat állhat egy vagy több almondatokból. Az előmondatnak az utómondat felel meg.
Némelyek szerént előszók, utószak, pl. Ha már a* it
szánakozdst érdemel, aki a hasznost, a szépet is jót
egyedül külföldi öltözetben tudja ismerni és szeretni
(elömondat): mit fogunk még a szerencsétlenről tartani,
ki gyengeségeiben is kUlfóldiséget akar dicsekedSleg
éreztetni f (Kölcsey).
ELŐMOZDÍT, (elő-mozdít) ősz. áth. Tulajd. ért.
helyéből, nyugvásából valakit élőtől, előre indít. V.
ö. MOZDÍT. Átv. ért. valakit magasabb polczra, hivatalra jutni segít; vagy akármely ügynek haladását,
menetelét elősegíti. Előmozdítani valakit hadnagyságbúi kapitányságra. Előmozdítani a kérelmezők folyamodásait. Előmozdítani a honi muipart.
ELŐMOZDÍTÁS, (elö-mozditás) ősz. fa. Tulajd.
ért. valaminek nyugvó helyéből elindítása, előre tolása.
Átv. ért magasabb rangra, hivatalra juttatás; valamely dolognak, ügynek elősegítése, siettetése. V. ö.
ELŐMOZDÍT.
ELŐMOZDÍTÓ, (elö-mozditó) ősz. mn. és fa.
Előre inditó ; hivatalra, rangra emelő ; valamely ügyet,
dolgot elősegítő, siettető. Miiipart előmozdító eszközök,
intézkedések, jutalmak stb. A könnyű közlekedés, a jó
utak nagy elömozditói a kereskedésnek.
ELÖMÖL, (el-ömöl) ősz. önh. 1. ELÖMLIK.
ÉLŐMUNKA, (elö-munka) ősz. fa. Előkészület
valamely munkához, bevezetés a munkába. Az építésnek egyik élőmunkája az anyag (leállítása.
ELŐMUNKÁLAT, (élő-munkálat) ősz. fa. Elő*
leges készületek, intézkedések , melyeket tenni kell,
mielőtt valamely mnnkába bele kaphatnánk. Vaspályái előmunkálatok, a vonal kimérése, kisajátítás stb.

ELÖLÜLŐI, (elöl-tilöi) ősz. mn. 1. ELNÖKI.
ELÖLÜLÖSÉG, (elöl-ülőség) I. ELNÖKSÉG.

ELÖMÁSZ, (elő-masz) ősz. önh. Mászva eléjöu.
V. ö. MÁSZ.
ÉLŐMBE, (el-ő-m-be) ih. Megfelel c kérdésre :
hnfá t Tnlajdonkép ám. az előttem levő helyre. Elömbf ne naladj. Különbözik : Hogy mersz elembe jönni f
V. ö. ELŐ, (3).
ELŐMEGY, (elő-megy) ősz. önh. Előre halad,
előre nyomul, előmenetelt tesz. Elömenni a hivatalok'"ju, az erkölcsökben, a tudományokban.
ELÖMEMET, (élő-menet) ősz. fa. 1. ELŐMENETEL,
ELŐMENETEL, (elő-menetel) ősz. fa. Erkölcsi,
ti, társadalmi előre haladás, fölebb jutás. Előtenni a műveltségben; előmeneteli tenni az idey» nyelvekben.
ELÖMENNY, (élő-menny) ősz. fa. Némely szent
Atyák t»nítA«« szerént azon túlvilág! hely , melyben
M Üdvözítőnek eljövetele előtt élt és jámborul megb.U atyák lelkei tartózkodtak, míg a Megváltó halála
alul a Tmlódi mennybe érdemesittettek. Átv. ért. a
b»ldog>ágnak és üdvösségnek előérzetc, s mintegy
tornicza, vagy csarnoka: mennycsarnok. Az üdvösségn'i tl<~*nemtyéoe jutni. Egyébiránt e szó még divatba
ttfin jött, • úgy látszik a német Vorhimmel után van
fcrditra.
ELŐMENŐ, (élő-menő) ősz. mn. Átv. ért. eri. jienileg, uellemileg, társadalmilag előre haladó, föl*-r-bre, magasabbra ható. Tudományokban előmenő
•fik.
ELÖMLIK, (el-ömlik) ősz. k. Ömölve szétmegy,
*.'. >ly. Etömlik a megtaszított oVbörböl a vít. V. ö.
vMLIK.
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ELÖMUST, (elö-must) ősz. fa. 1. ELÖBOR,
ELŐLE.

ELÖMUTAT, (elö-mutat) ősz. áth. 1) Valamit
látás végett eléterjeszt, megmatat. Előmutatni az eddig rejtve tartott kincseket. 2) Váltót, bankjegyet,
kötelezvényt, kifizetésül eléterjeszt. 3) Bizonyítványokat hoz elé. Helyesebben : elémutat; v. ö. ELŐ , (3).
ELÖMUTATÁS, (elö-mutatás) ősz. fa. Bizonyítványok , váltók , kötelezvények , szerzödvények stb.
elétcrjesztése. V. ö. ELÖMUTAT.
ELÖMUTATÓ, (elö-mutató) ősz. fa. Személy,
ki olyan kötelező iratot (például, bankjegyet, kamatI szeletet stb.), melyben a fizetés csak a birtoklónak

ELÖNÉV—ELŐŐRSÖK

ELŐÖSZ—ELÖREGEDIK

(an portenr) igértetik, a nélkül, hogy ennek neve
kurva volna, kifizetés végett a fizetőnek bemutat, elénratat (Portenr).
ELÖNÉV, (élő-név) ősz. fn. A magyar nyelvben
tnlajdonkép előnévnek mondatik azon név, mely a
nemzetségi vécétek név előtt áll, (Praedicatom); pl.
Zerinvári gr. Zrínyi Miklós, Sieti gr. Teleki József.
ELŐNEVEZ, (elő-nevez) ősz. áth. Nevénél vagy
neveiknél fogva többeket megnevez, eléseámlál, eléhí.
Elönevesni valamely nemtettig leojeletb 'ötéit. Elönevesni a tanuló ifjak kOtbl a legjobb erkolcMeket. Jobban : eléneves. V. ö. ELŐ, (3).
ELÖNT, (el-önt) ősz. áth. 1) Edényből valamely
híg anyagot elfolyat EÜSnteni a palaetkból a bort. 2)
A kiömlött, megáradt víz, bizonyos tért elfőd, eltakar. A Tufa elöntötte a réteket, legelőket. V. ö. EL
és ÖNT.
ELÖNTÉS, (el-öntés) ősz. fn. Valamely híg
anyagnak elfolyatása.
ELÖNTÖZ, (el-öntöz) ősz. áth. Valamely Ug
testet, pl. vizet, bort, sert, olajat stb., több ízben elfolyat. Siettében elöntötte a kórsában vitt bort. V. ő.
ÖNTÖZ.
ELŐNY, (el-ő-ny) fa. tt. elöny-t, tb. — ok. 1)
Kedvező körülmény bizonyos czél elérésére, melynél
fogva ahoz előbb eljuthatunk, mint más, tehát mintegy
elBkedvetü, pl. a játékban, azon játszó, ki akikérő
után legutósó, azon előnynyel bír, hogy üthet, s az ő
lapját el nem üthetik; de ezen előnyből csak úgy
lehet nyeresége, ha ütőkártyája van. 2) Előjog vagy
igény valamihez. A kihalt tintvittlö helyére legtöbb
előnye van annak, ki a fokonali rendben legkötelebb
állott utána.
ELŐNYÁR, (élő-nyár) ősz. fa. Nyár kezdete,
nyár eleje, mely a mi éghajlatunk alatt szent Iván
havára esik.
ELŐNYÖMÜL, (elő-nyomnl) ősz. önh. Nyomról
nyomra előhalad; előre hat, előre tódul, tolakodik.
ElonyomO. ÓM Mentég. V. ő. NYOMUL.
ELÖNYOMULAS, (elő-nyomnlás) ősz. fa. Nyomról nyomra előre lépés, haladás, előre hatás, tódulás,
tolongás.
ELŐNYÖS, (el-ö-ny-ös) mn. tt elönyot-t v. —ét,
tb. —ék. Ami előnynyel jár, ami bizonyos czél elérésére különösen kedvező.
ELŐNYÖSSÉG, (el-ő-ny-Ss-ség) fa. tt elonyottég-ét. Előnyős állapota vagy tulajdonsága valaminek.
V. ö. ELŐNYÖS.
ELŐNYTELEN, (el-ő-ny-telen) nm. tt elönytelen-t, tb. —ék. Ami előnynyel nem jár, előny nélküli. V. ö. ELŐNY.
ELÖOROM, (élő-orom) ősz. fa. Hegynek, épületnek, vármünek, bástyázatnak előre nyomuló teteje,
homlokzata.
ELŐOSZT, (elő-oszt) ősz. áth. Kártyajátékban,
ám. az osztást megkezdi.
ELŐŐRSÖK, (élő-önök) tb. fa. tt eloSrtSk-et.
Habomban Így neveztetnek azon katonák, kik az el-

lenség ellen nyomuló hadsereget megelőzik, s az ellenség mozdulatát őrszemmel tartjak. (Vorposten).
V. ö. ÖRS.
ELÖŐSZ, (élő-őse) őse. fa. őszi évszak kezdete,
mely ami éghajlatunk alatt se. Mihály haván érik,
ELÖPAD, (élő-pad) ősz. fa. A bányaolvasxtókban a kemencze előtt levő pad v. padka, mely fölött
a kemencze szája v. katlan be van vágva.
ELŐPARANCSOL, (elő-parancsol) ősz. Uh.
Valakinek megparancsolja, hogy jőjön elő, azaz éli
Elöparanctolni a ttolgákat, jobbágyokat. Másképen é»
szabatosabban : eléparanetol. V. ö. ELŐ, (3).
ÉLŐPATAK, puszta Erdélyben, Felső-Fehér
megyében; helyr. Elöpatak-on, —rá, —rol.
ELŐ-PATONY, falu Pozsony megyében; helyr
—Patony-ba, —bán, —bél.
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ELŐPÉNZ, (élő-pénz) ősz. fa. Pénz, melyet
végbement szerződés jeléül, s megerősítéséül adni
szoktak; köznyelven : foglaló.

ELÖPOSTA, (élő-posta) ősz.fa.1. ELÖKÖVET,
ELŐHÍRNÖK.

ELŐRÁCS, (élő-rács) ősz. fa. Kapu. ajtó, vagy
egy más rács elébe állított rács. V. ő. RÁCS.
ELÖRAJZ, (elő-raje) ősz. fa. 1) Valamely tennék, pl. épület alapjának rajzban előadott képe. 9)

elorajta. V. ő. RAJZ.
ELŐRAJZOL, (elő-rajzol) ősz. áth. Valamely
tervnek alapját, tárgynak külsejét, formáját, vázlatát
rajzban előadja.
ELÖRANG, (élő-rang) ősz. fa. Első rang, előkelő állás a társaságban.
ÉLŐHANGOS, (élő-rangos) ősz. mn.lásd: ÉLŐRANGÚ.
ELŐRANGÚ, (elő-rangd) ősz. mn. Elöranggal
bíró, előkelő. Elörangu némely, hölgy. EWrang* títttvitele.
ELŐRÁNT, (elő-ránt) ősz. áth. Valakit vagy
valamit rántva, kirántva 1) előmozdít, 2) életuntat
Előrántani a ttegletbe bájt tolvajt. Előrántani a kebelbe dugott tört. Szabatosabban: eléránt. Amaz pedig
tnlajdonképen ám. előre ránt. V. ő. ELŐ, (3).
ELŐRE, (1), (el-ő-re) ih. 1) Viszonylik oly
helyre, térre, mely egy másiknál elsőbb, vagyis valaminek elejéhez közelebbi, s megfelel ezen kérdésre :
hová t Előre futni, előre kiáltani, előre állani. A forgott
ember nem etak hátra, hanem előre ii né*. (Km.) 2)
Oly időre, mely egy másikat jövőben megelőz, ezen kérdésre : mikor, mikorra t Előre megfitetni a hámbért.
EUSre megjövendölni valamit. Jobb előre félni, mint utójára rettegni. (Km.) „Énekid közt hátra hagyál tekintenem s előre, de távol tájékokra.0 Kazinczy F.
ELŐRE, (2), (1. fónebb). Biztatást jelent. ElSre,
előre! Előre legények!
ELÖREGEDIK, (el-öregédik) ősz. k. Elér valakit az agg kor; illetőleg az öregség jelei, bajai, gyöngeségei elétünnek nála.
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ELÖREGEDETT, (el-öregédétt) ősz. mn. Erejéből, vén ember módjára, kifogyott; időnek előtte
magát kiélt (ember).
ELÖREGSZIK, (el-öregszik) lásd : ELÖREGEDIK.
ELŐRELÁTÁS, (előre-látás) ősz. fn. Tulajd. ért.
t látási érzéknek azon működése, melynél fogva az
előtte távol levő tárgyakat észre vagy szemügyre veszi. Átv. és köz ért. az okosságnak munkája és tulajdonsága, midőn a jövendőkről gondoskodik, azokat
vizsgálja, s hozzájok képest intézkedik, rendelkezik.
ELŐRELÁTHATÓ, (előre-látható) ősz. mn. Amiről előre tudni lehet, hogy meg fog történni.
ELŐRELÁTÓ, (előre-látó) ősz. mn. Átv. okos,
ildomos, gondos emberről mondjuk, ki előrelátással
bír. 1. ELŐRELÁTÁS.
ELŐRENÉZŐ, (előre-néző) ősz. mn. 1) Akinek
szemei, figyelme az előtte távolra levő dolgokra szegezvék. 2) Átv. ért. jövendőről gondoskodó, a történhető dolgokra figyelő.
ELÖREPÜL, (elö-repül) ősz. önh. A repülőket
megelőzi, elejökbe száll; a többi között legeiül repül.
A vadludak kteött a gunár elörepül. Különbözik :
titrepül, azaz valamely távolabb helyről ide, szem
elé repül, repülve eléjön.
ELÖRÉSZ, (élő-rész) ősz. fn. Valamely egésznek azon része, mely elül van. A szegy és tárj a marUnok elo'részéböl valók.
ELÖRÉTEG, (élő-réteg) ősz. fn. A rétegek köpött az, mely a többi előtt van, mely a többit takarja.
V. 5. RÉTEG.
ELÖREVÉLT, (elöre-vélt) ősz. mn. Mit előre
föltettünk, azaz, miről eleve véltük, hogy úgy lesz,
mint gondolok. ElSre vélt engedelemböl tenni valamit.
(Praesumtus).
ELŐROBOG, (elő-robog) ősz. önh. Robogva eléjön, eléáll. Elörobognak a kocsik, hintik. Szabatosabban : elérobog. Amaz pedig ám. előre robog. V. ö.
ELŐ, (3).
ELÖROHAN, (elő-rohan) ősz. önh. Rohanva
rléjön, elétódúl. Létből elSrohan ás ellenség. Szabatosabban : elérohan, amaz pedig ám. előre rohan. V.
ó. ELŐ, (3).
ELÖROSTÉLY, (elő-rostély) 1. ELÖRÁCS.
ELÖRÖKÍT, (el-örökít) ősz. áth. Valamely jószágot, birtokot, örökösen elad. Nemesi birtokait elSrSktíem.
ELÖRÖKÍTÉS, (el-örökítés) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg szerződés, mely által valamit elörökítünk,
örökös eladás.
ÉLŐRŐL, (el-őröl) ősz. áth. 1) Az őrlést elTégzi. Malomba ment, el is örSlt. 2) Nagyon , kelletni túl megőröl. A darát eUfrSlték. V. ö. EL, (2)
és ŐRÖL.
ELÖRUGA8ZKODIK, (elő-rugaszkodik) ősz. k.
Eidre rugaszkodik. Különbözik : elérugatzkodik, azaz
rugaszkodva eléáll.
•AOY •SÚTÍR. n. KÖT.
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ELÖRUHA, (élő-ruha) ősz. fn. Előkötő, kötény.
ELÖS, (el-ő-öa) fn. és mn. tt. elSs-t v. —ét, tb.
—ék. így nevezik néhutt Dunán túl azon kocsit, mely
a többieket futtatás közben megelőzi. Elösnek hajts !
ELÖS ALAK, (élő-salak) ősz. fn. Az erezek tisztításakor először elhulló salak.
ELÖSÁNCZ, (elő-sáncz) ősz. fn. A vármüvekben azon sáncz, mely a többi között legkivülebb fekszik.
ELÖSÉG, (el-ő-ség) fn. tt előiég-ét. Köz nyelven : elsősig, felső rangfokozat; bizonyos személyes
jog, melylyel mások nem bírnak. (Praerogativa).
ELÖSEGÉL, (elo'-segél) ősz. áth. Segédkezeket
nyújtva előmozdít; valamire juttat. Elösegélni valakit bizonyos hivatalra. Különbözik : elésegél, azaz
eléjönni segél; (bajból) kisegél.
ELÖSEGÉLÉS, (elö-scgélés) ősz. fn. Részvevő
cselekvés , mely által valakit, vagy valamely ügyet
előmozdítani iparkodunk. V. ö. ELÖSEGÉL.

ELŐSEGÍT, (elö-segít) 1. ELÖSEGÉL.
ELŐSEGÍTÉS, (ejö-segítés) 1. ELÖSEGÉLÉS.
ELÖSÉR, 1. ELÖSÖR.
ELÖSEREG, (élő-sereg) 1. ELÖHAD.

ELÖSIET, (elő-siet) ősz. önh. Sietve előre tör;
előre jutni siet. V. ö. ELŐ, (3) és SIET. Különbözik : (lesiet, azaz sietve eléjön.
ELÖSMÉR, (el-ösmér) ősz. áth. Valamit, ami
más által állíttatik vagy bizonyíttatik, részéről is igaznak vall (Recognoscit). Némelyek hibásan használják félreüsmér, eltéveszt, másnak Ssmér helyett. V. ö.
EL, (2).
ELÖSMERES, (el-ösmerés) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valaki mások állítását részéről is igaznak vallja. V. ö. ELÖSMÉR.
ELÖSMERVÉNY, (el-ösmervény) ősz. fn. Bizonyságtevö okirat, melynél fogva valaki bizonyos
dolgot magáról más valaki részére igaznak , valónak,
hitelesnek vall. A fólperes elösmervényt adott a bírónak, a peres irományoknak magához vételéről.
ELŐSOROL, (elö-sorol) ősz. áth. Valamely sokaságnak, mennyiségnek egyes részeit sorban, sorról
sorra eléadja, elészámlálja. Jobban : elésorol. V. ö.
ELŐ, (3).
ELÖSÖR, (élő-sör) ősz. fn. A sörnek színe, mely
a főzésben legelőször kifoly.
ELÖSZAB, (elö-szab) ősz. áth. Átv. ért. valamely
teendőnek sorát, módját elrendeli. Jobban : elészab.
ELÖSZAK, (elö-szak) 1. ELÖMONDAT.
ELÖSZALAD, (clö-szalad) ősz. önh. Szaladva
előre megy. Különbözik : elészalad, azaz szaladva
eléjön. V. ö. ELŐ, (3).
ELÖSZÁLL, (elö-száll) ősz. önh. 1) Szállva
előre megy, halad, repül. Elöszállanak az elöhadak.
Elöszállanak a vándormadarak közt a hímek. 2) Szem
elé repül, repülve eléjön. Ez utóbbi értelemben szabatosabb : tUszáll. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐSZÁLLÁS, puszta, Fehér megyében; helyr.
Előszállás-ön, —rá, —ról.
16
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ELÖSZÁMLA, (élő-számla) ősz. fn. Előre, terv
gyanánt csinált számla. V. ö. SZÁMLA.
ELÖSZÁMLÁL, (elő-számlál) ősz. áth. Szám
szerént elmond, megnevez. Elöttdmldlni a ctatában
eleteit hdtVket. Elöttámldlni valakinek érdemeit. Jobban : eUtzdmldl. \. ö. ELŐ, (3).
ELÖSZÁHLÁLÁS, (élő-számlálás) ősz. fn. Valamely többségnek, mennyiségnek számszerínti elmondása. V. ö. ELÖSZÁMLÁL.
ELÖSZÁMOL, (elő-számol) ősz. áth. Valamit
számadásképen eléterjeszt; számot adva róla, elémntat EWttámolni a tíadári költségeket, ét a jövedelemből bejött péntt. ElSttámolni a tálogot jónágba fektetett Ottveget. Jobban : élettárnál. Amaz pedig inkább ám. előre elkészít valamely számolatot. V. ö.
ELŐ, (8).
ELÖSZÁMOLÁS, (élő-számolás) ősz. fn. Valaminek a számadás szabályai szerént elémntatása. Kiadatok, mttégek eWudmoláia. V. ö. ELÖSZÁMOL.
ELÖ8ZÁRNY, (élő-szárny) ősz. fa. A négyszárnyú robarok első szárnyai.
ELÖSZÉNA, (élő-széna) ősz. fa. Első kaszálási
széna; agg széna. Amit ezután kaszálnak : taryí.
ELÖSZENV, (elő-szenv) ősz. fn. Kórtanilag, a
betegség kezdetén jelenkező szenvedés, fájdalom.
ELÖSZER, (élő-szer) 1) ősz. fn. Szer, mely előzőleg alkalmaztatík, 2) ősz. ih. tájdivatos elöttör helyett ; 1. ezt
ELŐSZERETET, (élő-szeretet) ősz. fa. 1) A
rokonszenvnek azon neme, midőn valaki v. valami
iránt különös vonzalmat, hajlandóságot erezünk, mielőtt szeretetreméltóságáról meggyőződve volnánk.
2) Vonzalom, melylyel többek közöl egyet különösen
megtisztelőnk. Valaki iránt elötteretettel viteltetni.
ELÖSZÉRÉZ, (elő-széréz) ősz. áth. Eléteremt,
eléallit; ipar, szorgalom, keresés, kérés stb. által eléhoz. Jobban : életteret. V. ő. ELŐ, (3).
ELŐSZÍN, (élő-szín) ősz. fa. A színpadnak eleje,
elörésze. (Prosceninm).
ELŐSZÓ, (élő-szó) ősz. fa. Néhány szóból álló
mondás vagy beszéd, melyet valamely dolog előtt,
erre vonatkozólag, elmondunk. Előtte valamely könyvben, mely annak eredetét, ccélját, használása módját
stb. eléadja. MOHÓ valamely Ügy tárgyalóidban, tanactkotdtban ; nyüvánot bettédoen. Rokon értelmű
vele az elöbettéd, csakhogy ez terjedelmesebb és innepélyesebb bevezetést jelent
ELŐSZOBA, (élő-szoba) ösc. fa. Szoba, mely
a főszoba vagy terem előtt van, s bemenetelül szolgál.
Különösen, az előkelő nagyobb uraknál, tisztviselőknél , hivatalokban azon szoba, melyben a bemenni
akarók várakoznak, míg a bemenetelre engedőimet
kapnak, vagy reájok kerül a bemeneti sor.
ELÖSZÓCSKA, (élő-szócska) ősz. fa. Magyar
nyelvtani műszó, mely helyett jelennen tnévelS divatozik. L NÉVELŐ.
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ELÖSZÓLÍT, (elő-szólít) ősz. áth. Valakit szólít, hogy előre lépjen, előre jöjjön. Különbözik : élettelit, azaz maga elébe szólít V. ő. ELŐ, (3).
ELÖSZÓLÓ, (élő-szóló) ősz. fn. Aki legelőször
szól, vagy a többiek helyett is szól, szónokol.
ELŐSZÖKELLÉS, (élő-szökellés) ősz. fa. 1)
Előre szökellés, kiszökellés. 2) Valaminek v. valakinek elébe szökés; az utóbbi esetben jobban : elénökeüét.
ELÖSZÖKELLIK, (elő-szőkellik) ősz. k. 1)
Előre—, 2) Elébe szökellik.
ELÖSZÖKÉS, (élő-szökés) 1) Előre—, 2) Elébe
szökés; ez utóbbi esetben : elétzökét.
ELÖSZÖKIK, (elő-szökik) ősz. k. 1) Előre—,
2) Elébe szökik; ez utóbbi értelemben : eléttökik.
ELŐSZÖR, (el-ö-ször) ih. 1) Elsőben, első izben.
Kéttter loptak meg : elöttör Budán, mdtodttor Pétté*.
2) Használjuk, midőn több dolgot egyenként elszámlálunk, s valamit mindenek előtt említünk, pl.
Névelő nélkül hattnáltatnak, elüttör : a tulajdonnevek, mdtodttor : a teemélyragotak stb. 3) Jelent kezdetet, első esetet. Áfa elöttör mentem gStkoctin. Ezen
értelemben fölveszi a felső fok képzőjét is : lég v.
legetUg. Legelönör v. legetlegelöttOr.
ELŐSZÖR!, (élő-szőri) ősz. mn. Első ízben vagy
kezdetben történő. ElKttöri meglopatát. Elöttöri Krdnduldt.
ELŐSZÜL, (el-őszfil) ősz. őnh. Haja, szakálla,
bajusza, egészen őszszó lesz.
ELÖSZŰLÖTT, (élő-szülött) ősz. fa. Régies,
például a Bécsi Codexben a mai eltSttülöU helyett
ELŐTAG, (élő-tag) ősz. fa. A borjúnak, báránynak , lúdnak, réczének stb. elejéből vágott negyede.
ELÖTALÁL, (elő-talál) ősz. áth. 1) Valakivel
öszvejőn, történetből találkozik. Elötaldlni valakit a*
utctán, a vdtdrban, át úton. Szabatosabban : elétaldl.
V. ö. ELŐ, (3). 2) Gúnyosan szólva, valamit visszásán, fonákul talál, azaz tesz v. mond. No uyyan előtaláltad ! Helyesebben : eltaláltad.
ELÖTALÁL, (elő-tálal) ősz. áth. Tulajd. ételt
tálba töltve, rakva eléad. Átv. ért titkot, elhallgatni
való dolgot kilocsog, minden hímezés hámozás nélkül
elbeszél. Jobban : elétdlal. V. ö. ELŐ, (3).
ELÖTALÁLKOZIK, (elő-találkosik) ősz. k.
Történetesen, véletlenül valakivel öszvejőn. V. ö.
ELÖTALÁL és TALÁLKOZIK.
ELÖTAN, (élő-tan) ősz. fa. Bevezetés valamely
tudományba, tudományos ismeretekbe.
ELŐTÁNCZ, (elő-táncz) ősz. fa. 1) Tanes, melyet valaki több tánczolók között legeiül jár. 2) Valamely nagyobb szerkezetű, több szakokból álló tanéinak első része.
ELÖTÁNCZOL, (elő-tánczol) ősz. önh. A tánczot legeiül járja, a táncsosok sorát vezeti, pl. a keringőben.
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ELÖTÁNGZOS, (elő-tánczos) ősz. fa. Aki a
tinczot legeiül járja, a tánczosok sorát vezeti. A néhai toborzó katonáknál rendesen a káplár volt az
előtinczos, ki a körnek közepén foglalt helyet, előre
matatva ás újabb és ujabb lejtéseket (figurákat). Az
érseknjvári sajátságos pünkösdi tánczban az előtánczost, ki párosán jár a soron kivül, tánctmcsternek
bírják.
ELŐTASZÍT, (elő-taszít) ősz. áth. 1) Valakit
rigy valamit taszítva előre mozdít, előre nyom. 2)
Elébe taszít; s ekkor helyesebben : elétasttí.
ELÖTAYASZ, (élő-tavasz) ősz. fh. A tarasz
kezdete, mely nálunk martina hónapra esik.
ELÖTE, (eló'-te) ősz. fa. így nevezik több vidtken ásón vesszőből font és sárral tapasztott ajtócskát, melylyel a fűtött kemencze száját beteszik. (ElőUTŐ). Mátyásföldén, tévő. Hegyalján : elölő, (elő-tö
= el«-teT6).
ELÖTEJ, (élő-tej) ősz. fa. Szülés utáni első
anyatej. Máskép : fVcttej.
ELÖ-TEJED, falu Pozsony megyében; helyr.
Elő-Tejed-en, —re, —röl.
ELÖTEL, (élő-tél) ősz. fa. A tél eleje, kezdete,
mely nálunk december hónapra esik.
ELŐTÉR, (élő-tér) Ősz. fn. Általán a térnek
első réssé. Festészetben : a képen elül álló tér, mely
nek ellentéte a háttér.
ELŐTEREM, (élő-terem) ősz. fa. Terem, mely
a többi termekbe vagy főterembe szolgál bemenete
lül. T. 6. TEREM.
ELŐTEREM, (élő-terem) ősz. önh. Hirtelen, véletlenül, váratlanul eléáll, megjelen.
ELŐTEREMT, (elő-teremt v. teremt) ősz. áth.
Eléállít, elésserez. Étünk e szóval, midőn az eléállitás
mintegy felsőbb erőbe, több mint emberi munkába
kerfil, midőn, úgy szólván, valamit semmiből hozunk
elé. Akárhol vetted, de előteremtsd. Rom esztendőben
neUt a* adót előteremteni.
.Te előteremtvén a régi hősöket,
Életet varázsolsz néma tetteikbe."
Szemere P.
Jobban : eUtertmt. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐTERJESZT, (elő-terjeazt) ősz. áth. Valamit
tgéss terjedelmében eléad, kiterítve elémutat. Előterjeaifmi a wtértani munkaiatokat, abroszokat. Szélesb
értelemben, szóval terjedelmesen eléad, a dolognak,
ügynek mibenlétét bő részletekben elmondja. Jobban:
eitíerjeftt. V. ő. ELŐ, (3).
ELŐTERJESZTÉS, (elö-terjesztés) ősz. fa. Valaminek égess terjedelemben elémutatása, s mintegy
kiterítése. KllÜnfile okiratok előterjesztése. Szélesb
ért. scóbeli terjedelmes eléadás, a dolognak, Ügynek
érdemleges elbeszélése. V. ő. ELŐTERJESZT.
ELŐTERJESZTMÉNY, (elő-terjesztmény) ősz.
h. SsóvsJ, terjedelmesen, részletesen eléadott ügy.
T. ö. ELŐTERJESZT.
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ELŐTETEL, (élő-tétel) ősz. fa. 1) A körmondatnak elaő főrésze, helyesebben elömondat v. elöszak.
2) A két tételű okoskodásnak előrésze, melynek az
utótétel felel meg. (Antecedens, Consequens). 3) Oly
tétel, melynek bizonyossága megmutatva nincs, de
előre fölteszszük azért, mert belőle több más tételeket következtethetünk, vagy magyarázhatunk, fejthetünk. (Hypothesis).
ELÖTÉVÖ, (élő-tévő) 1. ELŐTE.
ELÖTZKSZÓIG, (elő-tik-szóig) ősz. ih. Első
kakasszólásig. Eléfordúl Margit életében.
ELÖTIKSZÓKORON, (elö-tik-szó-koron) ősz.
ih. Első kakasszóláskor. (Margit élete).
ELŐTOL, (elő-tol) ősz. áth. Valakit vagy valamit tol, hogy előre menjen, mozduljon. Mást jelent
elétől, azaz tolva eléhoz.
ÉLŐTŐLAKODIK, (elő-tolakodik) ősz. k. Tolakodva előre nyomul.
ELÖTOPPAN, (elő-toppan) ősz. önh. Toppanva
hirtelen, véletlenül valaki v. valami elé lép, megjelen. Helyesebben : elétoppan.
ELÖTÖ, (1), (elöntő v. -tevő) ősz. fa. Kemencze
szájának ajtaja, 1. ELÖTE.
ELŐTÖ, (2), (elő-tő) ősz. fa. Tövestül elültetett
növény.
ELŐTT, (el-ő-ött) névutó. Személyragozva : előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, elüttök. 1) A latin ante értelmében, e kérdésre : hol* & téren létező
tárgynak elejét határozza meg, s ám. azon helyen,
mely után, mely mögött valami áll, fekszik stb. Ház
előtt áttó kocri. Templom előtt Vtsvegyült nép. Hadsereg előtt lovagló vezér.
„Nem úgy van most, mint ez előtt,
Sár van a mi házunk előtt."
Népd.
2) Időben egymás után következő eseményekre vonatkozva, e kérdésre: mikor ? ám. bizonyos időt megelőzve, ami után mások következnek. Egy két, három
hónap, négy ív előtt történt. Ét előtt két órával. Személyragozott állapotban : ét előtt v. ennek előtte, az
előtt v. annak előtte, egy hó előtt v. egy hónak előtte.
3) A latin coram értelmében ám. valakivel szemben,
valakinek szeme láttára. Megjelenni a bíró, a törvényszék előtt. Ét a dolog sok ember előtt történt. Többek
előtt nyilvánítani, bizonyítani valamit. Vetkezni Isten
és emberek előtt.
Képzésre hasonló ezen névutókhoz : mög-ött,
föl-Stt, al-att, hegy-ett, kötep-ett, köz-ött, mell-ett, melyekben az illető képzők az olt helymutató határozónak változatai.
ELÖTTEMÉZ, (el-ó'-tt-em-éz) áth. m. előtteméttem, —tél, —itt. Valamely okirat hitelesítésére
ezen szó után : előttem, saját nevét aláírja.
ELÖTTES, (el-ő-tt-es) mn. tt. előtles-t, tb. —ék.
Némelyektől használt új szó ezen értelemben : elöljáró. Megfelel neki : alattos.
ELŐTTEZ, (el-ő-tt-ez) I. ELÖTTEMÉZ.
16 «
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ELŐTUDAT, (elő-tndat) ősz. fa. Tudat vagy fele. Józsefváros Petinek egyik elővárosa. Köz divat
tudomás valami felől, hogy történni fog, vagy meg szerént: külső várót v. külváros.
lenni készül. Ét emudatom nélkül történt.
ELŐVÁROSI, (élő-városi) ősz. mn. Kül- vagy
ELÖTÜN, (elő-tün) ősz. önh. Mintegy önereje külsővárosi. Elővárosi uteeák, hátak.
nél fogva láthatóvá lesz, elébukik, szembe ötlik. Né
ELÖVÁRMÜ, (elő-vár-mű)ősz. fa. Vármfi, azaz
ha-néha előtün a ctalitban bujdosó vad. Előtün a nap sánczok, bástyák stb. melyek a vár környékén kisebbnagyobb távolságban vannak. Komárom elSvdrmUvei
a felhők klfzől. Jobban : életűn. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐTÜNEMÉNY, (élő-tünemény) ősz. fn. l a dunántúli, csalókön, ét vágontvli vidékekre terjednek ki.
ELŐJEL.
ELŐ VARRÁS, (élő-varrás) ősz. fa. Varrás, vaELŐTŰNIK, (elő-tünik) ősz. k. Külső erőnél
lamely
ruhának, ruhaneműnek előrészén.
fogra, önkéntelen szem elé kerül, láthatóvá lesz, pl
A forgatott büvSt lámpában egymás titán előtűnnek a
ELŐVÁSÁR, (élő-vásár) ősz. fa. Nagyobbszerü
képek. A fölemelt fátyol alól előtűnik a hölgy areza. V, országos vásárok kezdete, midőn a termesztményeket
és iparmüveket nagyban, sommásan adják és veszik.
ö. ELÖTÜN.
ELÖUDVAR, (élő-udvar) ősz. fn. 1) Épületnek Ax elővásárban jobbára a nagykeretkedSk üzérkednek.
első udvara. Különböztetésül a hátultó udvartól. 2) Petii elSvásár.
Kerített vagy kerítetlen térség az épület előtt Tem
ELŐVÁSÁRLAT, (elő-vásárlat) .ősz. fa. Cseplom, palota, kastély, tanoda előudvara.
lekvény, midőn valaki mások előtt bevásárol. A koELÖUGOR, (élő-ugor) ősz. önh. Belső indokból, fáknak, szatócsoknak az elövátárlatot megtiltani.
ELÖVÁSÁRLÓ, (élő-vásárló) ősz. fa. Személy,
kedvből, önszántából tesz ugrást elő felé. Előugor a
tánezkedvelő legény, mihelyest meghúzzák kedvet nótá- ki némi árukat, különösen eleségi czikkeket előre
ját. Köz beszédben előugrik. Mást jelent eléugor v. bevásárol, hogy azokat utóbb drágábban adhassa el.
•ugrik, azaz ugorva eléjön.
ELÖVE, (el-ő-ve) kiavult ih. 1. ELEVE.
ELŐUGRAT, (elö-ugrat) ősz. áth. és önh. 1)
ELŐVÉD, (elő-véd) ősz. fa. A hadmenetben
Eszközli, hogy valaki elő- v. eléngorjon. V. ö. ELÖ- azon sereg, csapat, mely a derékhad előtt bizonyos
UGOB. 2) Lóháton ülve a többi közöl előre ugrik. távolságra előre megyén. (Avant-garde).
ÉLŐVEL, (el-ő-vel) kiavult ih. ám. eleve, koELŐUGRIK, (elő-ugrik) ősz. k. Külső erő által
kényszerítve, vagy bármely szükségességből ugrást rán. Élővel érő gyümölcsök.
tesz előre. Előugrik a megtarkantyuzott U. Előugrik
ELŐVÉGZET, (élő-végzet) ősz. fa. Cselekvény,
a korbáctctal zaklatott liheder. Előugrik a meghúzott melynél fogva valami előre el van végezve, határozva.
tárkány. A köz beszédben nem szoktak különbséget A hittudoroknál, előleges isteni végzés, határozat vatenni az önkéntes és kénytelen ugrás között, minde- lamely jövendő felől. Különösen isteni örök határozat
niket í/fc-es igével fejezvén ki. Mást jelent : eléugrik, az emberek üdvössége vagy elkárhozása iránt (Praeazaz ugorva szem elé jön.
destínatío).
ELÖÜNNEP, (élő-ünnep) ősz. fa. Egyházi ért.
ELÖVEREKÉDIK, (elő-verekédik) ön. k. Fásátoros ünnepeket megelőző nap, melyet a régi ke- radságosán, erőszakkal előre nyomul, előre vergődik.
resztyének félünnep gyanánt bizonyos ájtatos készü- V. ö. ELŐ, (3) és VEREKEDIK.
letek között megüllöttek, (Vigilia). Polgári ért nagy
ELŐVESZ, (élő-vész) ősz. áth. Ami félre volt
ünnepély előtti nap, melyen előleges készületek tör- téve, azt kézbe veszi, eléhozza, használni kezdi. Előténnek a következőre.
veszi téli ruháját. Előveszi a rég nem olvasott könyvei.
ELÖŰTÉS, (élő-ütés) ősz. fa. Cselekvés, mely Átv. ért. szoros vizsgálat, fenyíték, vigyázat alá fog.
szerént valaki az első ütést teszi; a többi ütők között Csintalan fiuk, majd előveszlek én benneteket. Ügyem
elővették őt a bírák. Szabatosabban : elévétn,„amaz
elül üt, pl. a cséplésben, pőrölyözésben.
ELŐVADÁSZAT, (élő-vadászat) ősz. fn. Próba pedig tulajdonképen ám. előre vész. V. ö. ELŐ, (S).
ELŐVÉTEL, (clő-vétel) ősz. fa. 1) Elővásárlmt
gyanánt tartott vadászat, mely más nagyobbakat
1. ezt 2) Félre tett, heverő, használatlan jósságnak
előz meg.
ELŐ VÁGÁS, (elő-vágás) ősz. fn. Több vágások eléhozása, kézbe vétele, használása, s ekkor szabfctoközött az első, péld. a huszáros hat vágás közöl az, sabban : elévétel.
ELŐ VETÉS, (élő-vetés) ősz. fn. A kocskaveto',
melyet bizonyos irányban először kell tenni. V. ö.
tekedobó, s hasonló játékokban az első vetés, dob>4».
VÁGÁS.
ELŐVÁR, (élő-vár) ősz. fa. A várerősséget ótal- Rajtad van az elővetét.
mazó, fedező falak, sánczok, bástyák, melyeket előbb
ELŐVETŐDIK, (elö-vetődik) öu. k. Történetbe kell venni, hogy a várba jutni lehessen.
ből , véletlenül eléjön, elékerttl; mintegy odavetve
ELŐVÁROS, (élő-város) ősz. fa. Tulajd. a vá- megjelenik. Hurctolkodáskor elővetődtek a rég kere5.
rosnak azon része, mely a belső város kerítésén, fa- sett irományok. Szabatosabban: elévetSdik. V.
lain, bástyáin kivül fekszik. Általán a városnak külső ELŐ, (3).
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ELŐVEZET, (elő-vezet) ősz. áth. Előre vezet;
kivezetve előreállit Elővezették a kötnek a legserényebb
paripát. Különbözik : elévezet, azaz vezetve eléhoz,
eléoratat
ELŐVIGYÁZAT, (élő-vigyázat) ősz. fa. Vigyáut, mclylyel előre élünk, nehogy valamely kedvezőtlen dolog éijen bennünket
ELŐVIGYÁZATOS, (elő-vigyázatos) ősz. mn.
Óvatosan gondoskodó, előre vigyázó.
ÉLŐVILÁG, (élő-világ) ősz. fh. Képes kifejezésben ám. régen, hajdan élt emberek, vagy történt
dolgok öwvege. Ellene tétetik : üt ó világ. Élővilág
történetei. Legjelesebb emberek életei át élővilágból.
Errtl a* élővilág mit tem tudott.
ELŐVILÁGI, (élő-világi) ősz. mn. Elövilágbeli,
élővilágban letetett Elövüági történelem. Elövüági
birodalmat.
ELŐ VILÁGÍT, (elő-világít) ősz. áth. Valaki
előtt világot visz, hogy lásson. Elövüágtiani a sötétben járóknak. Atv. ért észmivulő, észderítő tanokkal,
ismeretekkel, mások tudatlanságát elűzi; vagy erényes, példás magaviseletével másokat jóra buzdít.
ELŐVISZ, (elő-visz) ősz. áth. Előre mozdít;
nagyobb, felsőbb fokra emel; valakinek előmenetelét
eoközli. Ettől megkfilőnbö^etendő az : elttlvisz.
Öttt táját érdemei vitték elS, míg mást pártfogások
toltak fel. (A biíesujárásban eHÜvitnk a keresztet).
ELŐ VITEL, (élő-vitel) ősz fn. Átv. ért. előmozdítás, magasabb nagyobb fokra, rangra emelés.
ELŐ VITORLA, (élő-vitorla) ősz. fa. A hajó
elején levő vitorla.
ELÖVTTORLABÚD, (elő-vitorla-rúd) ősz. fa.
Búd, melyre a* elővitorlát feszítik. V. ö. VITORLA,
ELÖVTTOKLA.
ELÖVITORLÁZ, (elő-vitorláz) ősz. önh. A vitorlás hajót más hajónak elejébe hajtja.
ELÖVfVÁS, (élő-vívás) ősz. fa. Próba- vagy
kezdő vívás, mely a derékvirást megelőzi; előcsata,
elöharcz.
ELÖVTVÓ, (elő-vivó) ősz. fa. Ki a vívók között
*1*5 helyen vív; előcsatázó. A vivó intézetben, ki a
növendékek közöl, mint legügyesebb, előpélda gyanánt mutogatja a vívás szabályait és csínjait.
EL.ÖVON, (elő-von) ősz. áth. Maga után vonva
eléádit, életuntat. Jobban : devon. V. ö. ELŐ, (3).
ELŐVONAL, (élő-vonal) ősz. fa. lásd : KÜLVONAI*.
ELŐZ, (el-í-őz) áth. m. előz-lem, —tél, —b'tl.
1) Valakinek elejébe áll, fut; valakit maga atán hagy.
Rendesen meg igekötővel használtatik, pl. Megelőzni
tilamtnnyi pályatártat. 2) Tájszokásilag : más elébe
állra árnyékot vet, a világosságot elveszi. Ne előzz,
*saz, menj félre a világosság elől. 3) Valamit a kiszabott idő előtt tesz, pl. előtt a ttüretet, azaz, a hegybirósagi engedetem előtt szüretel; átvitt ért. előre
folverá » szűrendő bor árát.
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ELŐZÁSZLÓ, (élő-zászló) ősz. fa. Zászló, mely
a többi között legeifii vitetik, vagy föl van tűzve.
Előzászló a búcsujárásban, a hajón.
ELŐZÉKENY, (el-ő-öz-ék-ény) mn. tt. előzékény-t, tb. —ék. Ki a társadalmi életben mások kívánságát kilesi, s előre teljesíteni iparkodik; ki mást
a tisztelgésekben, udvariságban megelőz. (Zuvorkommend).
ELŐZÉKENYEN, (el-ő-öz-ék-ény-en) ih. Előzékeny módon, előzékenységet mutatva.
ELŐZÉKENYSÉG, (el-ó'-öz-ék-ény-ség) fn. tt.
elSzékénytég-ét. Tulajdonság, melynél fogva valaki a,
társas életben mások kívánságát mintegy kilesve,
előre teljesítni iparkodik. Előzékenysége sok jóakarót
és barátot szerez neki.
ELŐZÉS, (el-ő-öz-és) fa. tt. elözés-t, tb. —ék.
Másoknak térben vagy időben elhagyása. Kocsik, paripák előzése. SzUretelSzét. V. ö. ELŐZ.
ELÖZET, (el-ő-öz-et) fa. tt előzet-ét. Elvont
értelmű szó, ám. valamely tanba, tudományba, szerződésbe bevezető ismeretek, melyeket előre kell bocsátani, hogy a következőket könnyebben fel lehessen fogni. (Praeliminare).
ELŐZETES, (el-ö-öz-et-és) mn. tt. elSzetét-t, v.
—ét, tb. —ék. Előzet gyanánt szolgáló. V. ö. ELÖZET. Előzetes ismeretek.
ELÖZKÖDIK, (el-ő-öz-köd-ik) k. m. elŐzköd-lem,
—tél, —ott. Másokat megelőzni szeret, gyakran mások elébe siet, hajt, pl. Előzködnek a kocsisok, midőn
egymást el-el hagyogatják, egymás elébe hajtani törekesznek ; vagy , mint Dunán túl mondják, midőn
elSsnek hajtanak.
ELŐZMÉNY, (el-ő-öz-mény) fa. tt. elSzmény-t,
tb. —ék. Észtanban, a tulajdonkép vett okoskodásnak azon tételei, melyekből következtetést húzunk,
t. i. a főtétel (major), és altétel (minor) az okoskodásnak előzményei (praemissae). Általán, minden, mi
valamely következőnek alapul szolgál, miből valami
foly vagy folyhat. Nagy újítást bizonyos előzmények
nélkül behozni nem lehet. Kedvező előzmények. Ily előzmények után hozzá foghatni a dologhoz.
ELŐZŐ, (el-ő-őz-ő) mn. tt előző-t. 1) Mások
előtt menő, mások elébe futó; másokat maga után
hagyó. 2) Előzékeny. 3) Valamely elkövetkezhető
bajtól, nyavalyától megóvó.
ELŐZŐLEG, (el-ö-öz-ő-leg) ih. 1) Előre bocsátva ; mindenek előtt Ezt előzőleg kellett tennünk,
hogy tovább működhessünk. 2) Mások kívánságát kilesve s előre teljesítve. 3) Elkövetkezhető bajtól
megóva.
ELÖZÖNLIK, (el-özöulik) ősz. k. özön gyanánt
elterül, szétárad. Setéken, mezőkön elözönlenek a tavaszkor kiáradott folyók.
ELÖZŐNÖL, (cl-özönöl) ősz. áth. Özönnel elborít. A kiáradt Tisza elözSnli a tik vidékeket. Átv.
ért. rendkívüli bőséggel, sokasággal eltölt, elföd.
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ELÖZŐSZER, (előző-szer) ősz. fa. Szer, gyógy•zer, melynek használása valamely elkövetkezhető
nyavalyát eltávoztál, vagyis, kiütését akadályozza.
ELPÁHOL, (el-páhol) ősz. áth. Kézzel vagy
kézbelivel, pL bottal, korbácscsal derekasan elver.
Alsó Írásmódba való tréfás kifejezés. Jól elpáholták.
ELPAJKOSÍT, (el-pajkosít) ősz. áth. Pajkosságra szoktat, pajkossá tesz.
ELPAJKOSODIK, (el-pajkosodik) ősz. k. Pajkossághoz szokik, pajkossá lesz. Ctelédek tártatágában elpajkotodnák a gyermekek. V. ö. PAJKOS.
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ELPARANCSOL, (el-parsncsol) ősz. áth. Parancsszóval elküld; parancs által elutasít A béreteket
elparanctolni a metöre. Valakit elparanctolni a háttól.
ELPARASZTOSODIK, (el-parasztosodik) ősz.
k. Parasztos szokásokat, erkölcsöket vesz fel; durva,
faragatlan természetűvé válik.
ELPARÁZNÍT, (el-paráznít) ősz. áth. Paráznává tesz. V. ő. PARÁZNA. A gyanút némelyek tártatága elparámtíja a fiatal embert.
ELPARÁZNÓL, (el-paráznűl) ősz. önh. Paráznává
lesz.
ELPAJKOSÚL, (el-pajkosúl) ősz. 5nh. 1. ELELPARÁZSODIK,
(el-parázsodik) ősz. k. MondPAJKOSODIK.
ELPAKOL, (el-pakol) ősz. áth. Holmit ládába, juk fáról, midőn égés által parázszsá változik.
ELPARITTYÁZ, (el-parittyáz) ősz. áth. Paritytarisznyába, zsákba stb. eltevés, vagy tovább szállítás
végett elrakosgat. Németből kölcsönözött szó; he- tyával eldobál, elhajigal. Elparütyámi a küveetekeí.
lyette a használatból kiavult, de tös gyökeres rákot V. ö. PARTTTYA.
ELPARLAGODIK, (el-parlagodik) ősz. k. Tuige ajánlatosb.
ELPALÁNKOL, (el-palankol) ősz. áth. Palán- lajd. a földről mondják, mely miveletlenfil hagyva
kokkal elkerít. Elpalánkohti a vadat kertet. V. ö. terméketlenné, gazossá válik. Hotttat háború alatt
PALÁNK. Különösen, tábort vagy sánczokat saját- el/parlagodnak a legtermékenyebb vidékek. Átv. ért
műveltségéből kivetkőzik. Folytonot tanulát nélkül elazerü karózatokkal megerősít, körülvesz.
parlagodnak
a UgjeUtebb elmék. V. ő. PARLAG.
ELPALÁNKOLÁ8, (el-palánkolás) ösc. fa. Palánkkal, azaz földbe vert karókkal, hasogatványokELPARLAGÚL, (el-parlagdl) ősz. önh. 1. ELPARLAGODIK.
kal elkerítés.
ELPALÁNKOZ, (el-palánkoz) 1. ELPALÁNELPÁROL, (el-párol) ősz. áth. Repülékeny
KOL.
részecskékből álló testet tűz, melegség által párrá
ELPALÁSTOL, (el-palástol) ősz. átb. Átv. ért. változtat el. Ttlse* vatleme*en elpárolni öt eetetet. V.
hibát, vétket, gyengeséget, gyarlóságot; vagy tervet, ö. PÁR.
szándékot eltitkol, elfbd, eltakar, mintha palástot
ELPÁROLÁS, (el-párolás) ősz. fa. Repülékeny
vetne reá. A pártok iparkodnak saját embereik hibáit részecskékből álló testnek tűz, melegség által párrá
tlpaláttolni.
változtatása.
ELPÁLCZÁZ, (el-pálczáz) ősz. áth. Pálczával
ELPÁROLGÁS, (él-párolgás) ősz. fa. A test
elver, elkerget, vagy : megver, megdönget. A rett repülékeny részecskéinek tűz, melegség által elszalnolgát elpálctámi. A nemtelen kBoeteWt elpálctátni a lása, eloszlása, könnyű páralakban elszéledése.
háttól.
ELPÁROLGAT, (el-párolgat) ősz. Áth. FolytoELPALLÓZ, (el-pallóz) ősz.áth. Palló-féleerős nos tűz, melegség által a test repülékeny részecskéit
deszkázattal elválaszt
páralakban eloszlatja.
ELPALL, (el-pall) ősz. áth. Gabonát, magot
ELPÁROLOG, (el-párolog) ősz. önh. Párra
rostával, vagy más eszközzel a szeméttől, pelyvától oszolva, változva lassanként vagy egymás után elreelválaszt, megtisztít Régies. V. ö. PÁLL.
pül, elszállong. A forró ví* elpárolog.
ELPÁLLIK, (el-pállik) ősz. k. Tulajdonkép, a
ELPÁROLOGTAT, (el-párologtat) ősz. áth.
meleg nedv miatt megbttzhödik és rohadásnak indul.
Eszközli,
hogy valamely test részecskéi elpárologjaHondatik leginkább az állati testekről. ElpáUik a ttának.
V.
ö.
ELPÁROLOG.
ja vége, a láb újjainak ktoe. Elpattanok a tteUSOen
ELPÁHOLTAT, (el-pároltat) ősz. áth. Más álhelyen álló nyert bSríSk. V. ö. EL, (2) és PÁLLIK.
ELPANASZOL, (el-panaszol) ősz. átb. Pana- tal , vagy közvetett eszközzel valamit páraképen elszolva elmond, eléad valamit Elpanattolni bajait. El- oszlat laó vöt, párán, naptwjár ttb. által elpároitatni valamit.
panattolni a biro előtt a ttenvedett térelmtktt.
ELPÁRTÍT, (el-pártít) ősz. áth. Valakit azon
ELPANG, (el-pang) ősz. önh. Hossza állás,
párttól, melyhez előbb tartozott, más párthoz csábit,
veszteglés miatt elromlik, elposhad, elrohad.
ELPARAJOSODIK, (el-parajosodik) ősz. k. A elvonz.
ELPÁRTOL, (el-pártol) ősz. önh. A parttól,
gyimgyom, gaz, paraj, s más haszontalan füvek benövik. A műveletlen ftídek, merfk, kertek elparajotod- melyhez tartozott, elszakad, elválik. ÖnfeleitSl elpártolni ős eUtntighet. Elpártolni hatójától, Sti valUMUOl,
noifc. V. ö. PARAJ.
KT.pARÁT.T.TK, (el-párállik) őss. k. PáraalakELPÁRTOLÁS, (el-partolas) ősz. fa. A parttól,
ban elszáll, elrepül. Elpárállik a tflse* vasra cteppen- felekezettől, melyhez valaki tartozott, ekwakadás, elválás.
tett vb.
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ELPÁBTÚL, (el-pártúl) szokottabban : 1. ELPÁRTOL.
ELPASKOL, (el-paskol) ősz. átb. Tulajd. patk
húgot adó csapásokkal elkerget, elűz. Népi köz nyelten, valamely lapos eszközzel, péld. lapoczkával, lapáttal ntögetve elver. Mondják a marhákról is, midüo » réteseket, réteket sflra csapások által eltiporjik.
ELPATKOL, (el-patkól) ősz. önh. Tréfás köznépi nyelven ám. meghal; vagy : elillan, elsurran.
A* tídSzS hadnagyok elül elpatkoltak a betyárok. ÖrSkre dpaOcóU szegény.
ELPATTAN, (el-pattan) ősz. önb. 1) Pattanva
(kakád, eltörik, elreped. Elpattan a MfeszÜett húr ;
ftpitta* a lőporral fölvetett szikla ; elpattan a hordó
oMneta. 2) Ágyú , taraczk, puska stb. elsülve patt
hangot ad. V. ö. PATTAN. 3) Atv. ért. elpukkad.
Mérgeken majd elpattant.
ELPATTANÁS, (el pattanás) ősz. fn. 1) Pattanva elszakadás, eltörés , elrepedés. Fölcsigázott húrok elpatianása ; stárat hordó elpattandta. 2) Ágyúnak , mozsárnak, puskának stb. elsülése. 3) Villanygépnek kiürülése.
ELPATTANT, (el-pattant) ősz. átb. 1) Valamit
pattmimi elrepeszt, szétnyotn, eltör, elszakaszt. Elpattantam a hólyagot. Elpattantam a hegedühúrt. 2)
Agyat, mozsarat, s más lőszereket ebüt. Elpattantam
át ágyut, putkát. 3) A villanyos gépet kiüríti.
ELPATTOG, (el-pattog) ősz. önh. Pattogva
ezétrepöl, eloszlik, elszakadoz. Elpattognak a húrok.
Elpatíognak Hifi játékban a röppentyűk.
ELPATTOGTAT, (el-pattogtat) ősz. áth. Valamit elpattogni késztet; pattogva széttörni, repedni kénytelenít Elpattogtatni a röppentyűket. Elf-attogtatm tU*8n a szára* kukoriczát.
ELPA7.ART.AH. (él-pazarlás) ősz. fn. Cselekvény, melynél fogva valaki vagyonát elpazarolja. V.
ő. ELPAZAROL.
ELPAZAROL, (ei-pazarol) ősz. áth. Vagyonát
mértéktelenai, szükség nélkül, könnyelmüleg, és hauontalan dolgokra elvesztegeti, elkölti. Elpazarolni
f-^ntét, jóttdgát. Elpazarolni ötéinek véres verejtékü
ítTttményét. Etzemiszomra, mulatságokra, asatonyokra
''pazarolni mindenét.
ELPAZÉRLÁS, (el-pazérlás) lásd: ELPAZARLÁS.
ELPAZÉROL, (el-pazérol) 1. ELPAZAROL.
ELPECSÉTÉL, (el-pecsétél) ősz. áth. Pecséttel
riiir valamit. Elpecsételni át örökíts és végrendelet
v"íul megholtnak ingó vagyonát.
ELPENDERÉDIK, (el-penderédik) ősz. k. Sarkin megfordulva, megperdülve eltávozik. Vígan, tán-.'•.xi elp«*deredeU. Tréfás írásmódba való. V. ö.
PEXDERÉDIK.
ELPENDERÍT, (el-penderít) ősz. áth. Valamit
>tí»lre körül, vagy valakit sarkán megfordítva úgy
ti 'Ait, eltauít, eltávoztál, hogy ez megperdttl bele.

Elpenderíteni a búgó csigát. Elpenderiteni csárdátlánezban a menyecskét. V. ö. PENDERÍT. Köz, és
tréfás írásmódba való.
ELPENDERÜL, (el-penderül) 1. ELPENDERÉDIK.
ELPÉCZÉL, ELPÉCZÉL, (el-péczél v. —péczél) ősz. áth. Czövekekkel, karókkal elválaszt, elkülönít. Elpéczelni ae udoart a szérűt kerttől. V. ö. PÉCZÉL.
ELPÉCZÉZ, ELPÉCZÉZ, (el-péczéz v. —péczéz) l. ELPÉCZÉL.
ELPENÉSZÉDIK, (cl-penészédik) ősz. k. A penész ellepi, megfogja. Elpenészedik a nedves helyen
tartott kenyér, sajt, ruha stb. V. ö. PENÉSZ.
ELFERDÍT, (el-pérdít) ősz. áth. Valamit vagy
valakit görbe irányú vonalban ügy elvet, eltaszít stb.
hogy peregjen. Elperditeni a csigát. V. ö. PÉRDÍT.
ELFERDÜL, (el-pérdül) ősz. önh. Kerek, gömbölyű alakú test saját tengelye körül forogva elgördül. Elperdtil a gömbölyűé. Elperdül az orsó. Elperdül a koctka. V. ö. PERDÜL.
ELPÉRÉG, (el-pérég) ősz. önh. 1) Peregve,
azaz saját tengelye körül, per v. pr hangot adva, elforog. Elpereg a rokkan az orsó. 2) A gabona szemei
egymás után elhullanak kalászaikból. Az igen elérett
búza, árpa, köles, hányásvetéskor elpereg. 3) Átv. ért.
mondják a nyelvrö'l, midőn szüntelen jár. Elpereg
a nyelve reggeltől estig.
ELPÉRÉGTET, (el-pérégtet) ősz. áth. 1) Kerek, hengerded, gömbölyű testet, eszközt folytonosan
peregni késztet, hagy, enged. Elperegtetni át orsót.
2) A gabonaszemeket, vagy mis száraz magvakat
kalászaikból, hüvelyeikből elhullat. Hordátkor sok
szemet elperegtetnek a gondatlan gazdák.
ELPÉRÉL, (cl-pérél) 1. ELPÖRÖL.
ELPÉRGÉL, (el-pérgél) ősz. áth. Pergelés közben eléget, jobban megpergel, mintsem kellene. Elpergelni a bográcsos húst. V. ö. EL, (2) és PERGEL.
ELPÉRGET, (el-pérget) 1. ELPÉRÉGTET.
ELPÉRKÉL, (el-pérkél) 1. ELPÉRGÉL.
ELPÉRLEKÉDIK, (el-pérlekédik) 1. ELPÖRLEKEDIK.
ELPÉRPATVARKODIK, (el-pér-patvarkodik)
1. ELPÖRPATVARKODIK.
ELPÉRZSÉL, (el-pérzsél) ősz. áth. Szálas részekből álló testet lángoló tűzzel eléget. Elpertselni
gyertyával a haját, szemöldökét, szűrét. Elperzselni a
disznó sertéjét. Szélesb ért. valamely testnek külsejét,
kérgét, bőrét elégeti. Elperzselni a fa ágait, leveleit,
elperzselni a fanyartól, piszkafát. V. ö. EL, (2) és
PERZSEL.
ELPÉRZSÉLÖDIK, (el-pérzsélödik) ősz. belsz.
Perzselődve elég. V. ö. PERZSELÖDIK. ElpertseliSdött a haja, szeme, szSre.
ELPESEL, (el-pesel) ősz. áth. Gyermekről mondják , midőn valamit elhugyoz; elpis&l. Elpeselni a*
ágyat. Elpeselni magát. V. ö. PESEL.
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ELPISLOG, (el-pislog) ősz. önh. 1) Folytonosan
ELPÉTYÉG, (el-pétyóg) ősz. önh. Petyegve, pislog. Mpitlog égett éjjel a kártyajáték mellett. 2)
mint a beméin! kezdő gyermekek szoktak, elbeszél. Átv. ért a tfiz, illetőleg égő test elalunni, elhamvadTárgyesettel : valamit petyegve elmond, eléad. Elpe- ni készül, végére jár. V. ö. EL, (2) és PISLOG.
ELPISZKÍT, (el-piszkít) ősz. áth. Piszokkal eltyegi a látottakat, és hallottakat. V. ö. EL, (2) és PEcsunyít, s mintegy piszokká tesz. ElpittUtam a ruTYEG.
ELPETYHÜDIK, (el-petyhüdík) ősz. k. Tulaj- hákat, edényeket. V. ő. PISZOK.
ELPISZKOL, (el-piszkol) 1. ELPISZKÍT.
donkép az állati testről mondatik, midőn ellágynl, s
ELPISZKOLÖDIK, (el-piszkolódik) ősz. belsz.
a hús lityeg rajta. Elpetyhüdött melle, fara a tok nya1)
Piszokkal
bekenődik, elmázolódik. Sárban, vtíben,
valyában.
ELPÉZSÉG, (el-pézség) ősz. önh. A szeszes, kemenate, konyha körül stb. elpittkolodik a ruha. V.
és forrongásbsn levő folyadék elhabzik. Elpeueg a ö. PISZKOLÓDIK. 2) Valamivel elszoszog, elbabrál,
nyitott palaaskból a champagne-i bor. V. ö. EL, (2) különösen tisztátalan munkával foglalkozik.
ELPISZKÚL, (el-piszkál) ősz. önh. Tulajd.
és PEZSEG.
ELPIHEN, (eí-pihen) ősz. önh. Tnlajd. ért fárad- olyan lesz, miut a piszok. Használtatik közönségesen
ság után elnyugszik. Atv. ért elalszik, elszenderűl. elpittkoUdik helyett
ELPITYERÉDIK, (el-pityerédik) ősz. k. Elkezd
V. ö. PIHEN.
ELPIPÁZ, (el-pipáz) ősz. áth. Pipába töltött pítyeregni. A kényét gyermek könnyen elpityeredik.
dohányt elfüstöl, elszí. Elpipái egy iá alatt fű mdua V. ö. PITYERÉDIK, PITYERÉG.
ELPOCSKOL, (el-pocskol) ősz. áth. 1) Tnlajd.
dohányt. Átv. ért. idejét pipázva tölti. Elpipátni a
csapkodott, locsogatott vízzel elmocskit, felhányt sárnapot. V. ö. EL, (2) és PIPÁZ.
ELPIPÁZGAT, (el-pipázgat) öu. gyak. áth. és ral elken. V. ö. POCSKOL. 2) Átv. ért ételt-italt
túlságos habarás, kotyvasztas által elront
önh. Folytonosan vagy gyakran elpipáz, vagy pipázELPOCZAKOSODIK, (el-poczakosodik) ősz. k.
gatva eltöltí az időt
Elhízik, poczakja igen nagyra nő, elpotrohosodik.
ELPIPÁZIK, (el-pipázik) ősz. k. Folytonosan
ELPORCZOGAT, (el-porczogat) Ősz. áth. Kes mintegy gépileg, önakaratlanul szívja pipából a do- ményebb magot vagy más kemény eledel-félét fogai
hányt Kényelmeién elpipárik a pámlagon.
között porczogatva eltördel. Elporctoga/ni a mondolaELPffilCSKÉL, (el-piricskél) ősz. áth. Valamely tüteményt. A tértétek elporctogatják a makkot. V. ö.
folyadékot ujjaival elfecsegtet.
EL, (2) és PORCZOGAT.
ELPORCZOGTAT, (el-porczogtat) I. ELPORELPIRÍT, (el-pirit) ősz. áth. Leginkább az emberi testről mondják, midőn a tűz, vagy nap sugarai CZOGAT.
eötétes, barnás-pirosra sütik el bőrét Elpirtíotta arELPORCZÚL, (el-porczúl) ősz. önh. Porczezá
cmát a nap. V. ö. PIRÍT. Átv. ért. valakit megszégye- változik el, azaz porczogós leszen. Némely ttltemények
nítés, vagy szemérmességének fölgerjesztése által kittáradva elporctulnak. V. ö. POROZ, PORCZOGÓ,
pirulni kényszerit Elpirtíani valakit uemrehányá- PORCZÚL.
tokkal.
ELPORHAD, (el-porhad) ősz. önh. Kisded porELPIRONG, (el-pirong) ősz. önh. 1. ELPIRON- részecskékre eloszlik. Elporhadnak a Mára* gVrOnKODIK.
gySk. Átv. ért. porrá, rommá lejuen, elbomlik. A megELPlRONGAT,(el-pirongat) ősz. áth. Piron- holtak tettei elporhadnak. V. ő. EL, (2) és PORHAD.
ELPORHASZT, (el-porhaszt) ősz. áth. Valamely
gatva elűz, elkerget, eltávolít Elpirongaíni a* ép,
egétuéget kéregttSt. V. ö. EL, (2) és PffiONGAT.
testet porrá változtat el. Átv. ért részecskékre felELPIRONKODIK, (el-pironkodik) ősz. k. Pi- oszlat, elront, elenyészi. V. ö. EL, (9) éa PORronkodva, azaz, megszégyenfllés miatt elpirulva to- HASZT.
vább áll, eltávozik. V. ö. EL, (2) és PIRONKODIK.
ELPORHÍT, (el-porhít) 1. ELPORHASZT.
ELPORHÚL, (el-porhúl) 1. ELPORHAD.
ELPIROSODIK, (el-pirosodik) ősz. k. Általán,
piros színűvé változik el. Különösen : megszégyenüELPORLIK, (el-porlik) ősz. k. Porrá osztóivá
lés, szemérem vagy más ok miatt egészen arczába elszáll; porrá válva eltűnik.
tódul a vér; elpirul. V. ö. PIROS.
ELPOROZ, (el-poroz) ősz. áth. Porral elhint,
ELPIROSÚL, (el-pirosúl) 1. ELPIROSODIK. eltisztátalanít Elporotni teprét alatt a bútorokat. V.
ELPIRUL, (el-pirdl) ősz. önh. Szégyen, vagy ö. EL, (2) és POROZ.
szemérem miatt arczába fut a vér. Átv. ért ElszéELPORZIK, (el-porzik) ősz. k. Porrá válva elgyenli magát, elszemérmesedik. Akár gyalátták, akár szóródik , elszáll. A járók nyomai alatt tipornának a
dietérile, mindig elpirul. V. ö. EL, (2) és PIRUL.
ttárojt hantok, rSgSk. V. ö. EL, (2) és PORZDL.
ELPORZÓDIK, (el-porzódik) ősz. belsz. 1) Por
ELPIRULÁS, (el-piralás) ősz. fa. Szenvedő állapot, midőn szégyen vagy szemérem miatt arczba által ellepeHk, eltisztátalanúl. Siáraz tííon elponóátódul a vér. Átv. ért elszégyenlés, elszemérmeaedés. í nők a lovak, a* utótok ruhái stb. 2) Porrá, vagy porLegnebb «mn ős elpirulát. (Km).
| kicsinységü részecskékké változik el.

ELPÉSHED, (el-péshed) L ELPOSHAD.
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ELPOSHAD, (el-poshad) ősz. önh. Általán, robdásnak indul, állásban, és szellő hiánya miatt elromlik, elbüdösödik. Elposhadnak <u álló vítek, moaárok. Különösen, mondjak a növényi testekről, midőn nyers, vagy nedves állapotukban forrásba mennek át Elposhad a törődött gyümölcs. Elpoihad a
mtgfVedt tOldtég. V. ö. POSHAD.
ELFOSHASZT, (el-poshaszt) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy valami elposhadjon. V. ö. ELPOSHAD.
A nedvet, ssellözetlen pincze elpoehasttja a burgonyát.
ELPOSSAD, (el-possad) 1. ELPOSHAD.
ELPOSVÁNYODIK, (el-posványodik) ősz. k.
Potránynyá változik el. Át áradat alá vetett vidékek
dfMvdnyodnak. V. ö. POSVÁNY.
ELPOTROHOSODIK, (el-potrohosodik) ősz. k.
Potroha, poczokja, bendó'je szélesre, nagyra növekedik. V. ö. POTROHOS. Alsó, és tréfás Írásmódba

ELPUHULT—ELPUSZTULT

258

ELPUHULT, (el-puhult) ősz. mn. Átv. ért. elkényeztetett , elasszonyosodott, gyönyörök szertelen
élvezetére szokott.
ELPUHULTSÁG, (el-puhultság) ősz. fa. A testnek elgyöngült, elkényeztetett tulajdonsága.
ELPUKKAD, (el-pukkad) ősz. önh. Általán, a
levegővel vagy más folyadékkal tölt test, nem bírván
ennek szerfölötti nyomását, elfakad, elreped. Elpukkad a gyönge hólyag, ha igen Jelfújják. Különösen,
emberről mondják, ki a haragot vagy nevetést sokáig elnyomja, de végre kitörik belőle. Elpukkad mérgében. Neveltében majd elpukkadt.
ELPUKKAN, (el-pnkkan) ősz. önh. lásd : ELPUKKAD.
ELPUKKANT, (el-pukkant) ősz. áth. Valamit
elpukkanni késztet; elpattant; levegővel vagy folyadékkal töltött ruganyos testet hirtelen elrepeszt ElTtló.
pukkantani a huppolyagot.
ELPÖBDÍT, (el-pördit) 1. ELFERDÍT.
ELPURHÁSODIK , (el-purhásodik) ősz. k.
ELFORDUL, (el-pördül) 1. ELFERDÜL.
Mondjuk
növényi testekről és némely terményekről,
ELPÖRGET, (el-pörget) 1. ELPÉRGET.
midőn romlás, rohadás, túlérés következtében porhaELPÖRÖG, (el-pörög) 1. ELPÉRÉG.
ELPÖRÖL, (el-pöröl) ősz. áth. 1) Valamit pö- nyókká lesznek. Hosszú állásban elpurhásodnak a fák.
rölve eltulajdonít, mástól elvesz. 2) Különösen, tör- V. ö. PURHA.
ELPUSKÁZ, (el-puskáz) ősz. áth. 1) Puskával
vénye* kereset utján, biróilag szerez meg mástól valamit A szomszéd helység birtokosa elpöröl/e tolunk a ellődöz. Elpuskázni a Ib'port, szatymát, golyókat. 2)
Puskázva eltölt, elveszteget. Elpuskázni idejét, a natStleyelS egy rétzét.
ELPÖRLEKÉDIK, (el-pörlekódik) ősz. k. Foly- pot. 3) Nemző erejét mértéktelenül elfogyasztja.
tonos port viszen. Egy • barázdaföldért elpörlekedik
ELPUSZTÍT, (el-puaztít) ősz. áth. 1) Mivelt vitSob évekig. Használtatik tárgyesettel is. Elpörlekedte déket , várost, falut stb. ellenség módjára vadonná,
(uaz pörökre elköltötte) minden vagyonát. V. ö. EL, kietlenné, laktalanná változtat el. Háborúk, éhség,
(2) és PÖRLEKÉDIK.
döghalál, elpusztítják az országokat. 2) Epületeket
ELPUFOGAT, (el-pufogat) ősz. áth. 1) Pufo- romba dönt. Alföldön egész városokat, falukat elpuszgatvm elkerget, elűz, eltávolít 2) Valakit vagy vala- títottak a törökök. 3) Mindenestül, családostul elűz,
mit pnfogó hangon vereget. Elpufogattdk a hátát. El- elkerget. Múlt században a törököt egészen elpusztípufogatjdk a beáztatott fonalat. V. ö. PUFOGAT.
tották hazánkból. 4) Kiöl, elveszt, elemészt. ElpuszELPUFOL, (el-pnfol) ősz. áth. Pufolva elver, títani a kártékony állatokat, férgeket, péld. patkányoelkerget. V. ö. PUFOL.
kat, poloskákat stb. Az Isten pusztítsa el őket.
ELPUHAD, (el-puhad) ősz. önh. Puhára váltoELPUSZTÍTÁS, (el-pusztitás) ősz. fn. Cselekzik eL L. ELPUHÚL.
vény, hathatós működés , melynél fogva elpusztítnak
ELPUHASZT, (el-puhaszt) 1. ELPUHÍT.
valamit. V. ö. ELPUSZTÍT. Országok, városok, faluk
ELPUHÍT, (el-puhít) ősz. áth. 1) Puhára vál- elpusztítása. Népek, nemzetek elpusztítása. Farkasok,
toztat el. 8) Átv. ért a testet minden viszontagságok, rókák, verebek elpusztítása.
elemek iránt igen érzékenynyé teszi; eredeti nyerseELPUSZTUL, (el-pusztúl) ősz. önh. 1) Vadontegébol kivetkőzteti; gyönyörök éldeléeére szertelen
ná, kietlenné, miveletlenné változik el. Háborúkban
fogékonyságot szerez neki. 3) Tréfás, és népies beelpusztulnak a legszebb vidékek is. 2) Romba dől. Viszédben , valakit annyira elver, hogy teste szinte elsegrád , és több régi váraink elpusztultak. 3) Elvész,
páhol bele. V. ö. PUHA.
kihal, kidöglik. Sok régi nép elpusztult már. DögvészELPUHÚL, (el-puhúl) ősz. önh. 1) Tulajdon
ben elpusztulnak a barmok. 4) Eltakarodik, mindenesért. valamely kemény, szilárd ruganyos test puhára váltül odább vándorol. Elpusztultak vidékünkről a sáskák.
tozik eL V. 6. PUHA. 2) Átv. ért az állati, különöPusztuljatok el innen.
»en emberi test elvesztvén eredeti, nyers természetét
ELPUSZTULÁS, (él-pusztulás) ősz. fn. Állapot,
ás elemek viszontagságai s egyéb bajok iránt igen
midőn
valami elpusztul. Jeruzsálem elpusztulása. Vég
erzékenTnyé, • a gyönyörök élvezésére szertelenül
elpusztulásra
jutottunk. V. ö. ELPUSZTUL.
fogékonynyá és hajlandóvá lesz.
ELPUSZTULT, (el-pusztult) ősz. mn. 1) ElvaELPUHULÁS, (el-pnhulás) ősz. fn. Szenvedő
állapot, gyöngülés neme, midőn valaki elpuhúl. V. ö. donult, elkictlenült. Elpusztult ország. 2) Elveszett,
kimúlt, eltűnt Elpusztult népek. Föld színéről elpus*ELPUHÚL.
17
lAOT. SZOTÍ* ÍI. KOT.
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fűlt nemzetek. 8) Eltakarodott 4) Romokba dőlt. El- gadozzák a tatok, kányák. A farkatok elragadozzák a
bárányokat. V. ö. RAGADOZ.
putttult várak, várótok, templomok.
ELRAGADTATÁS, (el-ragadtatás) ősz. fa. VeELRABOL, (el-rabol) ősz. áth. Eredetileg, vagyes
érzés, midőn rendkívüli hatású, érzéki vagy
lakit rab gyanánt elvisz, elragad. Általános és köz
ért. erőszakkal, ragadozók módjára valamit elsajátít, szellemi élvezet által szivünk és lelkünk mintegy
zsákmányul elhurczol. Elrabolni a fiatal nőket, gyer- túlvilágba emelkedik, s az alvilágiakat mintegy femekeket. Elrabolni át utasok pénzét, vagyonát, áruit. edve egyedül élvezetének öntudatában él. Müvem,
Átv. ért. valakinek becsületét, hivatalát, hírét, nevét vattáti elragadtatás.
ELRAGASZT, (él-ragaszt) ősz. áth. 1) Valamit
gáládul, ármánykodva elveszi.
szoros érintkezés, közlekedés által elterjeszt ElraELRABOLÁS, (el-rabolás) ősz. fh. Erőszakos
gatttani a rUhtft, a buja kórt. 2) Valamit egyik helycselekvés, mely által valamit elrabolnak. Lásd : ELről másikra ragaszt A hirdetményt a kapuról elraRABOL.
gatttani a f ábra.
ELRÁCSOL, (el-rácsol) ősz. áth. Rácscsal valaELRÁGDOS, (el-rágdos) ősz. áth. Fogaival
mit elválaszt, elzár, hozzáférhetlenné tesz. Elrdctolni
gyakran vagy folytonosan rágva elszakgat, eltép, ela folyatat. Elráctolni ebek, maotkák elöl át éléskamakoptat valamit
rát. Elráctolm ás uszodákat, hideg fürdőket. V. ö.
ELRAGYÁLLIK, (el-ragyállik) ősz. k. Ragya
RÁCS.
által elromlik. Elragyállanak a gabonák.
ELRÁCSOZ, (el-rácsoz) 1. ELRÁCSOL.
ELRAGYÁSODIK, (el-ragyásodik) ősz. k. 1)
ELRÁCZOSÍT, (el-ráczosít) ősz. áth. Más Tulajdonkép, ragya nevű foltokat kap. Mondják a
nyelvűek, szokásnak, erkölcsüek közé rácz nyelvet, növényekről. V. ö. RAGYA. 2) Átv. ért elragyászokásokat, erkölcsöket hoz be. V. ö. ELNEMETESÍT. sodik az ember bőre, arcza, midőn a himlő ellepi,
ELRÁCZOSODIK, (el-ráczosodik) ősz. k. Rácz vagy más bőrfoltokat kap. V. ö. RAGYÁS.
nyelvet, erkölcsöket, szokásokat vesz föl, fogad el.
ELRAJZIK, (el-rajzik) ősz. k. Rajokat eresztve
ELRÁG, (el-rág) ősz. áth. Rágva részekre szak- elszéled, eloszlik. Elrajzanak a méhek, midőn külön
gát, eltép valamit. V. ö. RÁG. Kínjában elrágta át királyné körül öszvecsoportozva a kaptárt oda hagyujját. Át eb elrágja a zsíros szíjat. Az Ürge elrágja a ják, és elszállanak. Átv. ért elszaporodik, elsokasodik , csapatonként elszéled. Némely népfajták igen
nyakára kötött fonalat.
ELRAGAD, (el-ragad). ősz. áth. 1) Tulajd. ért. szaporák lévén mindenfelé elrajzanak.
ELRAJZOL, (el-rajzol) ősz. áth. Minden rajzragadva, azaz, sebesen rántva, húzva elvisz. A lovak
elragadták a kootit. A ítél elragadta a kalapját. 2) eszközt elhasznál, elfogyaszt
ELRAK, (el-rak) ősz. áth. 1) Valamit ülő heErőszakos rabló gyanánt valamit elsajátít Elragadták péntét, ét ttép feleiégét a (Örökök. 3) Huzakodva lyére elhelyez. Elrakni a szobai bútorokat. 2) Helyéelkap, elszakaszt Elragadni valakinek kezéből a bo- ről eltesz. Útból elrakni a köveket. 3) Ládába, szektot, púikat. 4) Átv. ért elkapja az indulat. Elragadta rénybe, táskába bizonyos renddel elhelyez. Elrakni
öt a nagy öröm. Elragadta a nagy harag. Különösen a fehérnemüeket. Az elrakás alatt mindig többeknek
valamely nemesebb és magasabb érzés, élvezet mintegy elhelyezését értjük, mert egy tárgyat csak elteszünk,
kiemeli őt a durvább anyagiságból, és szellemiebb nem pedig elrakunk. V. ö. RAK. 4) Tréfásan, megvilágba szállítja. A remek szónoklat, ének, tene elra- rak, azaz megver, sok ütést illeszt reá.
ELRAKODÁS, (el-rakodás) ősz. fn. Különféle
gadják a lelket. V. ö. RAGAD, áth.
ELRAGAD, (el-ragad) ősz. önh. Szoros érint- aruknak, pogyásznak stb. ládákba, szekrényekbe, úti
kezés, közlekedés által valami tovább elterjed, elha- bőröndökbe helyezése, berakása. Az elrakodást és kirapódzik. Elragad a rUh egyik jvhról a marikra. V. rakodást legjobban értik a vásározó kalmárok. V. ö.
ö. RAGAD, önh.
RAKODÁS.
ELRAKODIK, (el-rakodik) ősz. k. Különféle
ELRAGADÁS, (el-ragadás) ősz. fn. 1) Cselekvény, melynél fogva anyagi vagy szellemi erő valamit árakat, pogyászt, rnhát stb. ládákba, szekrényekbe,
elragad. V. ö. ELRAGAD, áth. 2) Állapot, midőn úti bőröndökbe rakosgat, elhelyez.
ELRAKOS, (el-rakos) ősz. áth. 1) Árukat s
közlekedés, érintkezés által valami elterjed, elharaegyebet rendbentartás vagy tovaszállítás végett elhepódzik. V. ö. ELRAGAD, önb.
ELRAGADÓ, (el-ragadó) ősz. mn. 1) Aki vagy lyez. 2) L. ELRAKOSGAT.
ami valamit elragad. 2) Átv. ért az érzékekre szerELRAKOSGAT, (el-rakosgat) ősz. áth. 1) Holfölötti gyönyörrel ható; a lelket a földieken túl eme- mit bizonyos rendbe elhelyez. Elralcosgatni tóját
lő. Elragadó ének, tene. Elragadó szónoklat. 8) To- szekrényeikbe a könyveket. 2) Eltakarít, máshová tea*.
vább terjedő, elharapódzó. V. ö. ELRAGAD, áth. Elrakosgatni meszeiét alkalmával a bátorokat, edényeket.
és önh.
ELRAGADOZ, (el-ragadoz) ősz. áth. RagadozELRÁNDÚL, (el-rándúl) ősz. önh. Kisebb táva , azaz többször, folytonosan ragadva, erőszakot volságra, vagy rövidebb időre elmegy, elutazik valahasználva elvisz, elsajátít ÁM apróbb madarakat elra- hová. V. ö. RÁNDŰL.

ELBÁNT—ELREJTŐZIK
ELRÁNT, (el-ránt) ősz. áth. 1) Rántva elkap,
eheti valamit V. ö. EL, (2) és RÁNT. Elrántották
alóla agyékényt ám. meghalt. (Km). 2) Valamely
dalt, hangmüyet a hegedűn elhúz, eljátszik. Rántsd
d Butié! ott a palócz dalt.
ELRÁSPOL, (el-ráspol) ősz. áth. Ráspoly neTÜ eszközzel elcsiszál, elkoptat, elmetsz. Elráspolni
a tteget. V. ö. RÁSPOLY.
ELRÁSPOLYOZ, (el-ráspolyoz) 1. ELRÁSPOL.
ELEÁZ, (el-ráz) ősz. áth. Rázva eltávolít, elszór, elvet, elhárít valamit. V. ö. RÁZ.
ELRECSCSEN, (el-recscseu) ősz. önh. Recscwnve eltörik, elreped, elszakad. Elrecscsen a villóactapta tölgy. V. ö. RECSCSEN.
ELRECSCSENT, (el-recscsent) ősz. áth. Szilárd
tetet recscsenve eltörni, elhasadni kényszerít. Elnctctenteni nagy teher által a pallódeszkát. Leginkább
fancmfi tárgyakról mondják.
ELREDVESÉD1K, (el-redvesédik) ősz. k. Tulajd. írt a fáról mondjak, midőn rohadásnak indul, elpurhásodik. Általán : zsugorodott, ránczos alakot ölt.
V. ö. KEDVES.
ELREGÉL, (el-regél) ősz. áth. Regélve, regealakban elmond, elbeszél valamit. Elregélni a szájról
aájra hagyott mondákat.
ELRÉGÜL, (el-régül) ősz. önh. 1) Régivé lesz,
elíviL Elrégült tzók. ElrégUlt szokások, viseletek. 2)
Elrögzik, elidül. Némely nyavalyák elrégUlnek.
ELRÉGÜLT, (el-régült) ősz. mn. Kórtanban :
rögzött, meggyökeresedett, elidfilt. Elrégült bajok,
bőrbetegségek. Elrégült köszvényes bántalom.
ELREJT, (el-rejt) ősz. áth. Általán, az érzékek
tapasztalata, s az ész tudomása elől elzár, eltitkol,
eltakar. V. ö. EL, (2) és REJT. Elrejteni a szerzett
kincseket. Elrejteni szándokát. Elrejteni magát az üldSiSk elől.
ELREJTÉGET, (el-rejtéget) ősz. áth. Valamit
folytonosan elzárva, eltitkolva, eltakarva tart; érzékek tapasztalata, és az ész tudomása elől elfódözget.
V. ö. EL, (2) és REJTEGET.
ELREJTEKÉZIK, (el-rejtekézik) ősz. k. Elburik; elzárakozik ; eltitkolja magát. V. ö. EL, (2) és
REJTEKÉZIK.
ELREJTÉS, (el-rejtés) ősz. fn. Cselekvés, mélyíti fogva valaki elrejt valamit; elzárás, eldugás, elbnjtatás, eltitkolás.
ELREJTÉZIK, (el-rejtézik) ősz. k. Elbuvik;
eltitkolja magát; homályba, sötétségbe vonul; látatlanná lesz. A nap elrejtezik a felhők megé.
ELREJTÉZKÉDIK, (el-rejtézkédik) 1. ELREJTEZIK.
ELREJTÖDZIK, (el-rejtődzik) ősz. k. 1) ElbuTik, eltitkolja magát 2) Kórtanban, tetszhalálba
*sik; az élet külső jelei mintegy elrejteznek benne.
'•J. Némely tájszólás szerént : elméjében clragadtatik,
**gy azinhalál lepi meg.
ELREJTŐZIK, (el-rejtözik) 1. ELREJTÖD/IK.
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ELREKED—ELRENDELÉS

ELREKED, (el-reked) ősz. önh. 1) Meghűlés
miatt, vagy más oknál fogva durva, tisztátalan, értetlen hangot kap, melynél fogva nehezen, töredezve
beszél. Elrekedni a sok lármában. 2) Bedugul. Elreked a fuvó-csS. Elreked a vízcsatorna. Elreked a pipaszár. 3) Elzárűl. Elreked át út. Elrekednek a nagy
M miatt a hegyi szondátok. V. ö. EL, (2) és REKED.
ELREKEDÉS, (el-rekedés) ősz. fn. Állapot,
midőn valami elreked. V. ö. ELREKED. Torok-elrekedés. Vízvezetö csőnek, csatornának elrekedése.
ELREKESZKÉDIK, (el-rekeszkédik) ősz. k.
Eredetileg, rekeszek közé zárkózik. V. ö. REKESZ.
Általán, elzárkózik, elrejtőzik, elkülönzi magát. Dögvész idején a helységek; sőt egyes házak is elrekeszkednek.
ELREKESZT, (el-rekeszt) ősz. áth. 1) Eredetileg rekeszszel elzár. V. ö. REKESZ. Elrekeszteni a
hízóba vetett ládákat, réczéket. 2) Általán, akármily
korlát által elválaszt, elszakaszt. Elrekeszteni egymástól a rugoldozó, harapódzó lovakat. Elrekeszteni gáttal
az áradó vizet. Elrekeszteni sSvénynyel a kertet a bitang marha elöl. V. ö. REKESZT.
ELREKESZTÉS, (el-rekesztés), ősz. fn. Cselekvés , melynél fogva valamit elrekesztfink. V. ö.
ELREKESZT. A csödSrök elrekesztése a kancsáktól.
Patakok, csermélyek, árvizek elrekesztése.
ELREKKEN, (el-rekken), ősz. önh. Egyszerre,
rögtön bedugul, betömödik. Iszap és homok által elrekken a vízcsatorna.
ELREKKENÉS, (el-rekkenés) ősz. fn. Rögtöni
bedugulás, betömődés. Vízvezetö csök, csatornák elrekkenése.
ELREKKENT, (el-rekkent) ősz. áth. Eldug, hirtelen elrejt. Ez értelemben használták a régiek :
Nyergét vessék a Dunába,
És a fékét a fűben elrekkentsék,
Hogy már magát ott meginentenéje,
Inkább magát ott elrekkenté.
(Csáti Demeter krónik.)
ELRÉMIT, (el-rémit), ősz. áth. Eltolj rémüléesel; rémülésbe ejt. V. ö. RÉMÜLÉS, RÉMÍT.
ELRÉMÍTÉS, (el-rémítés) ősz. fn. Rémülésbe ejtés.
ELRÉMÜL, (el-rémül) ősz. önh. Rémülésbe
esik ; rémüléssel eltelik. V. ö. EL, (2) és RÉMÜL.
ELRÉMÜLÉS, (el-rémülés) ősz. fn. Szenvedő
állapot, midőn valamin, valamely tárgy fölött elrémülünk. V. ö. EL, (2) és RÉMÜL, RÉMÜLÉS.
ELRENDEL, (el-rendél) ősz. áth. Bizonyos
rendben elhelyez, elrak, elintéz valamit. Elrendelni
az újonnan vett bútorokat. Elrendelni kit-kit a maga
helyére. Már én mindent elrendeltem. V. ö. EL, (2) és
RENDEL.
ELRENDELÉS, (el-readélés), ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit bizonyos rendben elhelyezünk;
elintézüuk, eligazítunk. V. ö. ELRENDEL.
17*
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ELRENDEZ—ÉLKÉPPEN

ELRENDEZ, (el-rendéz) ősz. áth. Mindent saját illő helyére tesz, rendbe hoz, kellő működésére
igazít, azt eszközli, hogy minden rendén, maga rendében legyen, vagy maga rendében .menjen; több
tárgyból öszveffiggő egészet szerkeszt, allit öszve.
Elrendemi a levéltári irományokat, okleveleket. Eirendetni valamely bonyolódott Ügyet. Elrendezni valamely innepélyí, pompát lakomát. V. 8. RENDEZ.
ELRENDEZÉS, (el-rendézés) ősz. fin. Cselekvés, melynél fogra holmit, vagy valamit elrendezünk.
V. ö. ELRENDEZ. Gyűjtemények, levéltárak elrendezése.
ELRENDÉZKÉDIK, (el-rendézkédik) ősz. k.
Maga magát elrendezi, azaz szoros értelemben vett
rendbe szedi, szerkeszti, öszvefüggő egészszé alkotja.
Sok bajba kerül, míg újonnan Ostveállott testületek, tárlatágok elrendetkednek. V. ö. RENDEZKEDIK.
ELRENYHED, (el-renyhed), ősz. őnh. Renyhévé, azaz tanyává, restté lesz. V. ö. RENYHE.
ELRENYHÍT, (el-renyhít) ősz. áth. Renyhévé
tesz. V. S. RENYHE.
ELRENYHÜL, (el-renyhfil), 1. ELRENYHED.
ELRÉPDÉS, (el-répdés) ősz. önh. Repdesve elszáll, eltávolodik. Elrepdetnek, ionét visstarepdetnek
a háti galambok.
ELREPED, (el-reped) ősz. önh. Repedve eltörik, elhasad, elválik. Elreped a cserépedény, vasfaték.
Elreped a ruha. Elreped a fal. V. ö. EL, (2) és
REPED.
ELKÉPEDÉS, (el-repedés) ősz. fh. Állapot, midőn valami elreped. V. ö. ELREPED.
ELREPEDÉZ, (el-repedéz) ősz. önh. Folytonosan vagy gyakran, vagy több irányban repedve eltörik, elszakad, elválik. Elrepedet a tüskékbe akadotó
fostlanyruha. Elrtpedemtk földrengés alatt a falak.
Elrepedet nagy ttáratságban a féld. V. ö. EL, (2) és
REPEDEZ.
ELRÉPÉS, (el-répés) ősz. őnh. 1. ELREPDÉS.
ELKÉPESZT, (el-repeszt) ös>. áth. Repesztve
elhasít, elszakaszt, ketté választ. Elrepestteni a rostul
irt levelet. Elrepestteni a stégbe akadt ruhát. V. ö.
EL, (2) és REPESZT.
ELREPÍT, (el-répít) ősz. áth. Szárnyakra bocsát, elrepülni hagy, enged. Elrepíteni kalitkából a
madarat. Átv. ért. nagy sebességgel elszállít, eldob.
Parittyával elrepíteni a követ. Elrepíteni puskából a
golyót. V. ö. REPÍT. Önhatólag mondjuk a madárfiákról, midőn ezek már megerősödvén, fészkeket elhagyják és szárnyra kelnek. A feeskefiúk már elrepítettek.
ÉLKÉPPEN, (el-réppen) ősz. önh. Hirtelen,
nagy sebességgel szárnyra kelve elrepül, elszáll. Elreppennek a puskalövéstől a megijedt galambok. Átv.
ért sebesen eltávozik, eltűnik. A gondolatok mente
földre elreppennek. Elreppen át idő. Elreppennek át
tfju kor évei.

ELRÉPPENT—ELREVESÉDÉS

2é4

„Napok jönnek, napok mennek,
De bűm csak nem távozik,
És az órák elreppennek,
De sorsom nem változik."
(Kisf. S.)
ELRÉPPENT, (el-réppent) ősz. áth. Hirtelen,
sebesen elrepülni enged vagy késztet. Elreppenteni a
kibocsátott madarat. Elreppenteni a puskagolyót.
ELREPÜL, (el-répfil) ősz. önh. Repülve eltávozik, elszáll. Elrepülnek fésekeikbSl át anyányi madara*. V. ő. REPÜL.
ELKÉSTÉL, (el-restel) ősz. áth. Valamit tanyaságból elmulaszt; az időt henyén tölti el. V. ö. EL,
és KÉSTÉL. Elrettelte, amit rábíztam. Elrestelte át
egész napot. Tisza mellett : elresteskedte.
ELRE8TESKÉDIK, (el-resteskédik) Ősz. k.
Folytonosan resteskedik. Heteken át elresteskedik. Áthatólag : restségből elhanyagol; restül eltölt V. ö.
ELKÉSTÉL.
ELRÉSTÜL, (el-réstül) ősz. önh. Restté, tanyává, henyévé lesz egészen. Dologtalan élet miatt elrettülni. Nagy melegben elrestülni. V. ö. REST.
ELRÉSZEGÉSÉDIK, (el-részegésédik) őss. k.
A mértéktelen ivásnak egészen neki adja magát Bújában elréttegesedik.
ELRÉSZEGÜL, (él-részegül) ősz. önh. Részeggé
iszsza magát; addig iszik, míg józanságát egészen el
nem veszti. Szokottabban : leréttegOL
ELRESZEL; (el-reszel) ősz. áth. Reszelővel,
ráspolylyal vagy más hasonnemü eszközzel elkoptat,
elvásít, elcsiszol. Elretzelni át ajtótárt. Elreszelni a
levesbe való tésttát. Elreozelni a patkólandó ló körmét.
Tréfás köznépi nyelven és atv. ért elrettelni v. ebistálni a tánceot, azaz far-riszálva vagy fintorgatva és
aprózva eljárni. A nőszemélyekről mondják.
ELRETESZÉL, (el-reteszél) ősz. áth. Reteszszel
elzár valamit. V. ö. RETESZ.
ELRETTEN, (el-rétten) ősz. önh. Bemegéesel
párosult hirtelen y'edés fogja el. Elrettenni valamely
véletlen vestély elsS látására. V. ö. RETTEN.
ELRETTENT, (el-réttent) ősz. áth. 1) Bemegéssel párosalt hirtelen ijedésbe hoz. Át eUendgyít
megdordüUse elrettenté a város lakóit. 2) Valamitől
elijeszt Tengertől, vadon erdőségtől elrettenteni át
utatokat. V. ö. EL, (2) és RETTENT.
ELRETTENTÉS, (el-réttentés) ősz. &. Ijesstés
neme, mely által valakit elrettentünk, rettenetbe
hozónk.
ELREVED, (el-reved) ősz. önh. Belső romlás,
rohadás által elvész, elpurhásodik. Használtatik leginkább a növényekről, különösen a fákról. P66en «{revednek idővel a karók. Elrevednek át agg fék. V. ö.
REVED, ROHAD.
ELREVESÉDÉS, (el-revesédés) ősz. fe. Növények romladozó állapota, midőn elrevesednek. V. ö.
ELREVE8ÉDIK.
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ELRIP, (el-rip) ősz. áth. Székely tájszó, ám.
elhajt, elfiz, elkerget, mintegy rivalva eltávolít
ELRTPACSOSODIK, (el-ripacsosodik) ősz. k.
A ripacsok, azaz himlöhelyek, csécshelyek elterjednek rajta. Nagy himlőben elrípaetotodoU a képe.
Egyébről is mondatik, midőn ripacsok, repedések,
kérges sebhelyek támadnak rajta. A fold a nárattágban eMpaetotodik. V. ö. RIFACSOS.
ÉLRIVASZT, (el-rivaszt) 1. ELRIASZT.
ELROBBAN, (el-robban) ősz. önh. &ob hangot
adva sebesen elmegy, eltávozik. Épen ekkor robbant
el mellettunk egy kocti.
ELROBOG, (el-robog) ősz. önh. Robogva elhaELREZZENT, (el-rézzent) ős*, áth. Egy kérés- lad, elmegy, eltávozik.
ELROHAD, (el-rohad) L ELROTHAD.
ié Mgijesztre eltávolít A kutyaugatát elrettentette a
ELROHASZT, (el-rohaut) 1. ELROTHASZT.
ttkqtkat. V. 3. EL, (2) és REZZENT.
ELROMBOL, (el-rombol) ősz. áth. Rombolva
ELRÉZZENTÉS, (el-rézzentés) ősz. fn. Cselekeldarabol, eltördel, romokba dönt V. ö. ROMBOL.
vfr, mely által valakit vagy valamit elrezzentünk.
Elrombolni a várót falait. Agyúkkal elrombolni át elELRIAD, (el-riad) ősz. önh. 1) Hirtelen ellentég sánctatí.
kiütjt magit, péld. kit a kutya véletlenül megkap,
ELROMBOLÁS, (el-rombolás) ősz. fa. Cselekragy Itatta, aki valamely nagy veszélytfii megijed.
vés, mely által valamit elrombolunk. V. ö. ElELriad, kinek a fogát kirántják vagy sebésti vágást
ROMBOL.
temet rajta. 2) Riadva, rettenve elmegy, eltávozik.
ELROMLÁS , (él-romlás) ősz. fa. Szenvedő
ELRIADÍS, (cl-riadás) ősz. fa. 1) Riadó han- állapot, midőn valami elromlik. V. ö. ezt
gon kitörő kiáltás. 2) Riadva eltávozás. V. ö. ELELROMLIK, (el-romlik) ősz. k. Eredetileg,
RIAD.
rommá válik, romokra szakadoz, törik. Elromlanak
ELRIASZT, (el-riaszt) ősz. átb. Valakit riadva, át elhagyott épületek, várak. Elromlanak a vümotta
uu rákiáltva elijeszt, eltávolít, elfiz. A koctit el- töltések. V. ö. ROM, ROMLIK. Köz ért épségét,
riaatja ős úton játstó gyermekeket. Átv. ért. akármely czéUzeriiségét elveszti; használhatianná leszen. El«ikö»el és móddal elijeszt Puskával, bottal elríast- romlik a köbe vágott fejtté. Elromlik rótt vagy továny
(OM a tolvajokat. V. ő. EL, (2) és RIASZT.
legelőn a marha. Elromlik a tintátalanul tartott bor.
ELRIASZTÁS, (el-riasztás) ősz. fa. Ijeszté's ne- Elromlik nedvei helyen a Unt, gabona. Elromlik tárme, mely által valakit elriasztunk.
ban, vUben a ruha. Elromlik át öm ttSkföl át út.
ELRIBANCZOSODIK, (el-ribanczosodik) ősz. Átv. ért erkölcstelenné lesz. Róttak tártatágában élk. 1) Elrongyosodik. 2) Arcza himlő által elcsdful, romlónak át ifjak.
t mintegy rongyossá leszen. V. ő. RIBANCZ, RíELROMOL, (el-romol) ősz. önh. Köz szokás
BANCZOS.
szcrént egy értelemben vétetik az elromlik igével.
ELRIKKANT, (el-rikkant) ősz. átb. Visszaható Különbségükről 1. ROMLIK és ROMOL.
normással használtatik, s annyit tesz, mint éles, maELRONCSOL, (el-roncsol) ősz. áth. Valamit
gi* hangon elkialtja magát Elrikkantom magamat, roncsolva szétzúz, eltép. V. ö. EL, (2) és RONCSOL.
dríkkmtod magadat, etrikkantja magát stb. V. ö. A koetikerék elroncsolta fejét. A leomlott hát elronRIKKANT.
csolta a bútorokat.
ELRIKKANTÁS, (el-rikkantás) ősz. fa. RikELRONCSOLÁ3, (el-roncsolás) ősz. fn. Ronkzrti kangd kitSréa, elkiáltás.
csolva szétzúzás.
ELRINGAT, (el-ringat) ősz. &th. Ringatva elalELRONCSOLÓDÁS, (el-roncsolódáo) ősz. fa.
tat Blrmyatiti a kúdedef. Átv. ért kéjbe, gyönyö- Roncsos darabokra zázódása, töredezése, szak adózárökbe merítve térti és lelki erejének szilárdságától sa valamely testnek.
meghsit, s mintegy álomba, álomkórba szenderít
ELRONCSOLÓDIK, (el-roncsolódik) ősz. belsz.
KtífrfOe Ottlétekkel ringatni el a népeket.
Apró részekre töredezve, szakadozva vagy öszveznELRINQATÁS, (el-ringatás) ősz. fn. Cselekvés, zódva elromlik. V. ő. RONCSOL, RONCSOLÓDIK.
ELRONDÍT, (el-rondít) ősz. áth. Rondává tesz.
midőn valakit tolajd. vagy átv. értelemben elrínV. ö. RONDA. Elrondtíani a hátat, uobát, falakat.
gttmk.
ELRIOGAT, (el-riogat) ősz. áth. Gyakori kiál- Különösen, szeméttel, ganéjjal, hűgygyal eb-utít. Át
tások által elijeszt, eltávoztál, elűz. A tűotbél elrio- tUctai viteüb'k elrondtíják a stSgleteket.
ELRONDÍTÁS, (el-rondítás) ősz. fn. Cselekjoftri a barmokat. V. ő. RIOGAT.
ELRIOGATÁ8, (el-riogatás) ősz. fn. Riogatás vés, mely által valamit elrondítanak, rondává tesznek. V. ö. RONDA.
*tel eli^s, elkergetés, elvesztés.
ELREVESÉDIK, (el-revesédik) ősz. k. A rév
ngv roh, vagy rohadas elterjed benne; elpnrhásodik. V. ö. HEVES.
ELREZEL, (el-resel) ősz. áth. Pórias nyelven,
valamit uját gubával becsunyít, elrutít ElrexelU
magát. EbetelU gályáját. V. ö. KEZEL.
ELREZZEN, (el-rezzen) ősz. önh. Valamitől
ittttnve, azaz kissé megijedve elvonul, elhúzódik,
etororik, TajMofebro elrettennék a verebek. V. ö. EL,
(2) & REZZEN.
ELRÉZZENÉS, (el-rézzenés) ősz. fn. Ijedési
álltpot, midőn ás ember vagy más állat valamitől
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ELRONDÚL, (el-rondál) ősz. őnh. Rondává
ELRONTHATLAN, (el-rontíiatlan) L ELRONTlesz. V. ő. BONDA. A tepreOen váron uteták elron- HATATLAN.
ELROP, (el-rop) őst. áth. Eljárja, t i. a tindűnak.
ELBONDULÁ8, (el-rondulás) ősz. fa. Kondira czot, eltanczoL V. ö. ROP. Ritka hasznalata tájszí,
levés; elmocskosodás, elcsunyulss.
valamint maga az egyszerű rop is.

,

ELRONGÁL, (el-rongál) ősz. áth. Folytatólag,
latsanként, ízenként elront A etaíangoU marha elrongálja a kerítéseiét, árkokat. A gyakori áradatok
elrongálják a (Hiteteket. V. 5. EL, (2) és RONGÁL.
ELRONGÁLÁS, (el-rongáláa) ősz. fii. Gyakori
cselekvés, mely által valamit elrongálnnk. V. ő. ELRONGÁL.
ELRONQYOL, (el-rongyol) ősz. áth. Rongyig
elhasznál, rongyokká szakgat valamely ruhaneműt.
Elrongyolni egy télen több nadrágot. V. S. RONGY.

ELROPOG, (el-ropog) ősz. önh. Ropogva elhangzik , eltöredezik. Elropog a makk a dittnó foga
kStStt. V. ő. ROPOG.
ELROPPAN, (el-roppan) ősz. önh. Ropogn,
(ropp hangot adva) eltörik, elhasad, elreped. Elroppan a hidpalU a nagy teker alatt. Elroppan a dió a
fogak kotStt. V. ö. ROPPAN.
ELROPPANÁS, (el-roppanás) ősz. fh. Állapot,
midőn valami roppanva eltörik, elroppan. V. ő. ezt
Gerendák, pallók elroppanáta.
ELROPPANT, (el-roppant) ősz. áth. Roppantra
ELRONGYOLÁS, (el-rongyolás) ősz. fn. Valamely szövetnek, különösen ruhaneműnek rongyokra eltör, eszközli, hogy elroppanjon.
ELROSTÉLYOZ, (el-rostélyoz) ősz. áth. RMszakgatáaa, viselés 'által elnyfivése.
télylyal elzár, elkerít, elrekeact Elroetélyomi a főELRONGYOLLÁS, (el-rongyollás) ősz. fn. Valamely ruhaneműnek rongyokká elszakadása, elmál- lyotókaí, a kerteket. V. ö. ROSTÉLY.

láta. V. ö. ELRONGYOLLIK.
ELRONGYOLLIK, (el-rongyollik) ősz. k. Rongyokra szakadoz, rongygyá válik. Octka ruháim elrongyoUottak. ElrongyolloUak ami leikeink, mint ama
foltot kOpönyeg. (Szinnay Hong. ín Pár.) V. ö.
RONGY.
ELRONGYOLÓDÁS, (el-rongyolódás) L ELRONGYOLLÁS.
ELRONG YOLÓDIK, (el-rongyolódik) őse. belsz.
I. ELRONGYOLLIK.
ELBONGYOSODÁS, (el-rongyosodás) őse. fii.
Állapot, midőn valaki elrongyosodik, azaz ruhája
rongyokra elszakadoz. V. ö. ELRONGYOSODIK.
ELRONGYOSODIK, (el-rongyosodik) ősz. k.
Emberről mondják, kinek ruhája rongyokra elszakadoz, midőn rongyossá lesz. Elrongyotodik a koldút,
és elrongyoUik v. elrongyolódik a ttüre. V. ö. RONGYOS.
ELRONT, (el-ront) őse. áth. Eredetileg, rommá
változtat el, rommá tesz (rom-t). Át árvit elrontja a
gátokat, tölteteket. Köz ért. valaminek épségét, czélszerüségét elveszi, valamit használhatlanná tesz. A
tok etStét elrontja az utakat. Por, tü»,filtt, tzetzet italok elrontják a nemeket. A nagy hajtogatát, ét Kérteién teher elrontja a vonó marhát. Sok fiatal ember időnek előtte elrontja magát. Átv. ért erkölcstelenné tesz.
Rótt példával elrontani valakit.
ELRONTÁS, (el-rontás) ősz. fn. Cselekvés, mely
által valamit, vagy átv. ért valakit elrontunk. V. ö.
ELRONT.
ELRONTATLAN, (cl-rontatlan) ősz. mn. Amit
el nem rontottak, teljes épségében, egész állapotában
fenn levő. Igehatározólag: ám. elrontatlanul.

ELROSTÉLYOZÁS, (el-rostélyozás) ősz. fii.
Térnek, helynek rostély által elzárása, elkerítése. V.
6. ROSTÉLY.
ELROSTOLÓDIK, (el-rostolódik) ősz. k. Bebő
szerkezeténél, fejlődésénél fogva rostokra oszlik el.
Az igen elfStt hút elrottolódik. A kittáradt fakéreg elrottoUdik.
ELROSTOSODÁS, (el-rostosodás) öaz. fn. Síilas szerkezetű testnek rostossá levésé.
ELROSTOSODIK, (el-rostosodik) ősz. k. Ros
tossá változik eL V. ö. ROSTOS.
ELROTHAD, (el-rothad) ősz. önh. Rothadva elromlik, haszonvehetlenné lesz. V. ö. ROTHAD. Elrothad a földbe temetett tett. Elrothadnak a kidőli
fák. Elrothad a törődött gyUmSlet.
ELROTHADÁ8, (el-rothadás) ősz. fn. Romié
kony állapot, midőn az állati vagy növényi test elrothad. V. ö. ezt Tettnek, fűnek, fának, yyümSlcnuk
elrothadáta.
ELROTHASZT, (el-rothaszt) ősz. áth. Azt teszi,
eszközli, hogy valami elrothadjon. A megromlott nedvek elrothatttják a tettet. Egyik rothadt gyümölcs a
maiikat rothatztja el. V. ö. ELROTHAD.

ELROZSDÁSODIK, (el-rozsdásodik) ősz. k. 1)
Érczröl, különösen a vasról mondják, midőn a rozsda
ellepi, elterjed rajta. Nedvet helyen elroutdátodik a
vat. V. ö. ROZSDA. 2) Mondják más tárgyakról is,
különösen a fogakról, midőn rozsdaszinii sárga részecskékkel behúzódnak.
ELRÖFFEN, (el-röffen) ősz. önh. Röf hangot
ad, elröfientí magát, pl. a sertés.
ELRÖFFENT, (el-röffent) ősz. áth. Visszaható
névmással használtatik. Elröffentem magamat, e/rü/ELRONTHATATLAN , (el-ronthatatlan) ősz. fented magadat, elrSffenti magát stb. Tulajd. a diszmn. Akit vagy amit elrontani nem lehet V. ö. EL- nóról mondják, midőn sajátságos röf hangra fakad.
RONT. Elronthatatlan jeüemU ember. Elronthatatlan
ELRÖFFENTÉS, (el-röffentés) ősz. fn. A ser*ár. Hutározókép : ám. elronthatatlannl.
tésnek sajátságos röf hangon megscólamlása.
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ELRÖGÖSÍT, (el-rögösít) ősz. áth. Valamit
rpéa terjedelemben rögössé tesz. A jSvS-menS csordák tirögötUik át agyagot utakat. A nagy száraetág
drtyitüi a* ugarokat. V. ö. RÖGÖS.
ELBÖGÖSÖDÉS, (el-rögösödés) ősz. fn. A föltiport vagy kiszáradt földnek rögössé változása; elgiksöitöMMlés; elcsomósodas.
ELEÖGÖSÖDIK, (el-rögösödik) ősz. k. 1) Egész
terjedelmében rögössé lesz, rögökkel eltelik. Elrögöti*lntk a tárót időben feltiport ittak. Elrögösödik a
KK'lfayyott kátyol. 2) Elgörcsösödik, elcsomósodik,
pad. az állati csont, a fák.
ELRÖPDÖS, ELRÖPÍT stb. 1. ELRÉPDÉS,
ELREPÍT stb.
ELRÚG, (el-rúg) ősz. áth. Rúgva, megrúgva
fliii, elkerget, eltávolít, elmozdít Elrúgni láb alól a
kutyái. Elrúgni át útban heverd göröngyöt, csontdaraln>t. Elrúgja patkóját a ló. Elrúgja borját a tehén,
'tii'tját a kancsa , azaz szoptatni megszűnik. V. ö.

HÍG.

ELRUGÁS, (el-rugás) ősz. fn. Cselekvés, mely
által valamit elrúgunk. V. ö. ELRÚG. Patkó elrugáM. Borjú, csikó elrugáta.
ELRUGASZKODIK, (cl-rugaszkodik) ősz. k.
l alajd. ért a lovakról, és szarvasmarhákról mondjuk,
midőn sebesen neki iramodnak, s mintegy hátra rugdosva falnak. Átv. ért elrugaszkodik az ember is,
miilú'n vagy lóháton nyargalni, vagy sebesen szaladni
Lczd. Elrugaszkodni a tolvajok után. Erkölcsi ért IsUnt'Jl elrugaszkodott bűnös, azaz, aki az Istennek mintegy hátai fordítva eltávozik tőle, s parancsolatit nem
Ujosíti. V. ö. RUGASZKODIK.
ELRÜGTAT, (el-rugtat) ősz. áth. Tulajd. ért. elngtatjuk a nyerges állatot, péld. lovat, szamarat,
iurért De ezen igét rendesen tárgy eset nélkül, önUui értelemben használják (a lovaggal együtt a ló
egy cselekvőnek vétetvén) s annyit tesz, mint sebe*n elvigtat, elnyargal. L. RUGTAT.
ELRUGTATÁS, (el-rugtatás) ősz. fn. Sebestágtatva elnyargalás.
ELRUSNYÍT, (el-rusnyit) ősz. áth. Rusnyává
t«t, rosnyára változtat el. V. ö. RUSNYA. Ganéjjal
'Intfr.yitani a M* falát.
ELRUSNYÍTÁS, (el-rusnyítás) ősz. fn. Rusnyáiá téves, elcsunyítás, clundokítás.
ELRUSXYÚL, (el-rusnyúl) ősz. önh. Rusnyává
ieM, igen elcannyúl, elundokúl. V. ö. RUSNYA.
ELRUSNYULÁS, (el-rusnyulás) ősz. fn. Rusavává levéa , igen nagyon elcsunyulás, elundokulás.
ELRUTÍT, (el-rntít) ősz. áth. Rúttá változtat
f'- V. ö. RÚT. A borbibircsók elruttíják át arczot.
ELRUTTTÁS, (el-rutitás) ősz. fn. Valaminek
-itta tevése; rendé* természeti alakjából kivetkö'ztefew. V. ö. BÚT.
ELRUTÚL, (•1-rntúl) ősz. önh. Rúttá változik
--- tenné*xeti alakjából kivetkőzik, s rút külsőt vesz
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föl. Orrát bezúzván, t szemét kiszúrván egészen elrutúlt.
V. ö. RÚT.
ELRÚTÜLÁS, (el-rútulás) ősz. fn. Rúttá levés;
rendes külsejének rúttá változása. V. ö. RÚT.
ELRÜHESÉDIK, (el-rühe»édik) ősz. k. A rüh
elterjed, elszaporodik rajta vagy benne. Elrílhesedik
egész teste. Elrílhesedik a nyáj. V. ö. RÜH.
ELRÜHESÍT, (el-rühesít) ősz. áth. A rühet elterjeszti, rühessé tesz. Egy rilhes juh elrUhetíti az
egész nyájat. V. ö. RÜH.
ELRÜHESÜL, (el-rühesül) ősz. önh. Nem anynyira külső érintkezés, mint belső okoknál fogva rfihössé lesz, kifit rajta, ellepi a rüh.
ELSAJÁTÍT, (el-sajátít) ősz. áth. 1) Általán a
másét sajátja gyanánt használja, bírja. 2) Különösebben jelenti mind azon cselekvéseket, melyek által
idegen birtokot, vagyont igaztalan, törvénytelen utón
magáévá tesz és bitorol valaki, milyenek : csalás,
lopás, rablás. (,Sajátjává tenni' jó értelemben használtatik). 3) Valamely tulajdonságot, erkölcsöt, szokást, ügyességet, cselekvési módot utánozás által fölvesz, s azt mintegy saját természetévé teszi.
ELSAJÁTÍTÁS, (el-sajátitás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit clsajátítnak, 1. ELSAJÁTÍT.
Az árvák és özvegyek pénzének elsajátítása.
ELSAJTÓL, (el-sajtól) ősz. áth. Sajtóval teendő munkát elvégez. Különösen, a szőlőnek, gyümölcsnek levét kinyomja, s ezen munkát végrehajtja. Elsajtólni az első szedést. Elsajtólni tíz zsák vadalmát.
V. ö. SAJTOL.
ELSAJTÓLÁS, (el-sajtólás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit elsajtóluuk; 1. ELSAJTÓL. Szőlőnek,
gyümölcsnek elsajtólása.
ELSALAKÚL, (el-salakúl) ősz. önh. Salakká
változik el; különösen az érczekröl, péld. vasról
mondják, midőn a tűzben, olvasztóban nagyobb része
salakká válik. V. ö. SALAK.
ELSALAKULÁS, (el-salakulás) ősz. fn. Az
éreznek, különösen vasnak salakká változása.
ELSÁNCZOL, (el-sánczol) ősz. áth. Sánczczal
elkerít, elzár, elrekeszt. Elsánczolni ellenség elöl a
várat, a tábort. V. ö. SÁNCZ.
ELSÁNCZOLÁS, (el-sánczolás) ősz. fn. Valamely térnek , helynek , várnak, városnak , tábornak
stb. sánczokkal elkerítése, elrekesztése.
ELSÁNTIKÁL, (el-sántikál) ősz. önh. Sántikálva elmegy, eltávozik, eljár. Naponként elsántikál
a kávéházba. V. ö. SÁNTIKÁL.
ELSÁNTIKÁLÁS, (el-sántikálás) ősz. fn. Sántikálva elmenés, eltávozás, eljárás valahová.
ELSÁNTÍT, (el-sántít) ősz. önh. Sántítva elmegy, eljár.
ELSANYARGAT, (el-sanyargat) ősz. áth. Lassan-lassan clerötlenít, a testet, az állati szükségek
kielégítésének megtagadásával vagy különféle hosszas
kínokkal elnyomorítja. Koplalással, nagy munkával,
veréssel elsanyargatni a barmot. • Mondják a nővé-
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dik, elkenődik. EtSben tltárowódik a* utató kőén, ettárotódnok a tebeeen menS lovak. Eltárolódik a hmtnetetapatstó gerenetér.
ELSATNYAD, (el-satnyad) ősz. önh. L ELSATNYÚL.
!
ELSATNYÍT, (el-sateyít) ősz. áth. Elsorinyit,
elnyomorít, hitványnyá, fonnyadttá tesz. Mondjak
állatokról és növényekről. V. ö. SATNYA.
ELSATNYÚL, (el-sateyúl) ősz. önh. Elsorinyodik, elaszik, elhitványdl, elgörhesedik, növésében,
fejlődésében elcsenevész. V. ö. SATNYA. £bofey4
a rőtéül táplált, nem nemetüett barom, ló. EUatnyünők a féregrágta növények.
ELSAVANYÍT, (el-savanyit) ősz. áth. Kell*
mértéken tói savanyúvá tesz. HZtavanytíani a iápoutát. Eltavanytíani a kovdttt. V. ö. SAVANYÍT.
Á tv. ért valamit hamis utón elsikkaszt Komarom
vidéki tájszólás.
ELSAVANYODÁ8, (el-saranyodáe) ősz, fn.Atváltozási állapot, midőn valami elsavanyodik. IVjndt,
kovátmak, kápotttának\ bornak eltavanyodáta.
ELSAVANYODIK, (el-savanyodik) ősz. k. Kellő mértéken túl savanyúvá lesz, vagy természetéhez
nem való savanyúságot kap. Ehavanyodik a tMAtar
Ionul keiéit bor. Eltavanyodik nagy melegben át édtt
ELSÁPÍT, (el-sápft) ősz. áth. 1. ELSÁPASZT tej. Átv. ért Kedélye őrömre, vidámságra fogékony
és SÁPÍT.
lenni megszfin, a társalgást, nyájaakodast kerüli.
ELSÁPÚL, (el-sápúl) L ELSÁPAD.
ELSEGÍT, (el-segít) ősz. áth. Részvevő erSt,
ELSÁRGÍT, (el-sárgít) ősz. áth. Sárga színűre módot, eszközt nyújt valakinek, hogy elmehessen, elváltoztat el; sárgára befest, beken. A kénkövet för- távozhasson, elmozdulhasson stb. Eltegtíeni valaki
dtSk eltárgtíják a fehémiMt. Oerenetér-tapattnal d- ntkerét a táron keretttttl. Ha nem mowduVtata matárgtíani a f alakot. V. ö. SÁRGA.
gadtól, majd eltegtílek én.
ELSÁRQÍTÁS, (el-sárgítás) ősz. fn. Cselekvés,
ELSEGITÉS, (el-segités) ősz. fn. Rdasvevő csemely által sárga színűvé leszen valami.
lekvés, mely által valakit vagy valamit elsegítünk.
ELSÁRGÚL, (el-sárgűl) ősz. önh. Sárga szinfl- V. ö. ELSEGÍT.
re változik el, sárgává lesz. Sok esőben eltdrgulnak a
ELSEMMED, (el-semmed) ősz. önh. Vasvánnekukorienaleoelek. Mondják az emberi arczrol is, midőn gyei tájszólással, ám. elzsibbad. Néhntt : elsenyred.
elsápad. Úgy megijedt, umte eltárgult bele.
ELSEMMISÉDIK, (el-semmisédik) öas. k. SemELSÁRQULÁS, (el-sárgnlás) ősz. fn. Állapot, mivé válik; oly állapotba jön, midőn semmije sincs,
midőn valamely test előbbi szine sárgára változik, vagy midőn a társadalomban semmi bizonyos alliit
vagy elsápad.
nem foglal el, midőn mindenből kihftl.
ELSARKAL, (el-sarkal) ősz. őnh. Szeszélyesen
ELSENYVED, (el-senyved) ősz. őnh. Tulajdonszólva ám. elillan, ellódul, elrugja sarkával a port kép az állati testről mondják, midőn ax életnedvek
maga után, elkotródik.
megromlása, rendetlen működése miatt elt&nczosodik,
ELSARLÓZ, (el-sarlóz) ősz. áth. Sarlóval el- öszvezsngorodik, aszásnak, fonynyadáanak indul;
vagdal, elarat EUarlámi a* utak mellett, vagy árkok- vagy érzéketlenné, mozdulatlanná válik. Eltenyoed a
ban nOoS ftivet. EUarlámi a buta kötSl a rostot. V. ö. ke*, a láb, a mértéktelen mongát, vagy a vérforgátnak
SARLÓ.
fenakadáta miatt. V. ö. SENYV, SENYYED. Néhutt
ELSARLÓZÁS, (el-sarlózás) ősz. fn. Sarló-féle eliribbad értelemben is használtatik.
eszközzel elmetélés, elvagdalás.
ELSENYVÉDÉS, (el-senyvedés) ősz. fn. A
EL8ÁROZ, (el-sároz) ősz. áth. Sárral elken, el- testnek kóros állapota, midőn elsenyved.
csunyft, elmocskol. Eltárotai a etűmát. EUdromi a
EL8ENYVESZT, (el-senyveszt) öe». áth. Ait
falakat. V. ö. SÁR.
teszi, eszközli, hogy valami, különösen ás állati test
ELSÁROZÁ8, (el-sározás) ősz. fn. Valaminek elsenyvedjen. V. ő. ELSENYVED. Ám erSt Htét
sárral bekenése, elmocskolása.
vagy tusát eltenyvettti a kart.
ELSÉPÉR, (el-iépér) ősz. áth. Seprűvel vagy
ELSÁROZÓDIK, (el-sározódik) ősz. belsz. Sárral, mintegy önmagától bele keveredve, elmocskoló- hasonnemu eszközzel eltakarít, eltísztít EUepemi hát
nyékről is. A nagy forrótág, dér, hideg eltanyargatja
a virágokat. V. 5. 8ANYAR, SANYARGAT.
ELSANYARODÁS, (el-sanyarodás) ősz. fa.
Szenvedő állapot, midőn u állati vagy növényi test
elsanyarodik. V. S. ért.
ELSANYARODIK, (el-sanyarodik) ősz. k. AB
állati vagy növényi test a fentartásra szükséges tápok, levegő, ápolás stb. hiánya miatt vagy különféle
sértések által eredeti épségét elvesed, elsatnydl, öszvezsugorodik. V. ö. SANYAR, SANYARÚ.
ELSANYAROG, (el-sanyarog) ősz. önh. Sanyarogva éléi, eltengődik. Nagy ttdrauágban alig tanyaroghatnak el a barmok. V. 6. SANYAROG.
EL8ÁPADÁS, (el-sápadás) ősz. fa. Az arcznak
félelem, yedés, vagy valamely nyavalya miatti elhalaványodása, rendes ép színéből kivetkőzése, mi a
vérnek a SZÍT felé tolatásából szokott eredni.
ELSÁPAD, (el-sápad) Ssz. önh. Tnlajdonkép
u arczról mondják, midőn félelemből, ijedségből,
vagy valamely nyavalya miatt elhalaványúl, elsárgúl,
s mintegy öszveesik. V. ö. SÁPAD.
ELSÁPASZT, (el-sápaszt) ön. áth. Sápadttá,
azaz hirtelen halaványnyá változtat el. EUápautotta
a rótt Mr, melyet hallott. EUtápautotta a hottzai
nyavalya.
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dől a t*emetet. Átr. ért. egy rohanásul, öszvérévé
ebodor, elhajt, elpusztít. A* árvit eltepri a renden
fdtvS tóénál. A* agyit elseprik a* ellenhad torait. V.
ö. SEPER.
ELSÉPRES, (el-sóprés) ősz. fn. Seprűvel eltakarítás, eltisztítás. Átv. ért elsodrás, elpusztítás valamely elemi erőszak, p. TÍZ, fergeteg által.
ELSERCZÉG, (el-serczég) ősz. önh. Serczegve
elég. Mondjak kBlőnösen a világitóról, úgymint,
gyertya-, fáklya-, mécs-, lámpáról. A vitet bélü gyertya elsercteg. V. ö. SERCZÉG.

leket elsikkasztani. A régi vártömlifctökben tok embert
elsikkatztottak.
ELSIKKASZTÁS, ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit elsikkasztunk. Kincsek, irományok eltikkatttása. L. ELSIKKASZT.
ELSIKLIK, (el-siklik) ősz. k. Síkos, sima téren,
alapon elcsúszik. Elsiklani a jégen. Elsiklani a viaszos pallótaton. Átv. ért. eltiklik a nyelv, midőn hibásan szól, vagy olyas valamit ejt, amit el kellett
volna hallgatnia.
ELSIKOLT, (el-sikolt) ősz. visszah. Visszaható
névmást tárgyeseiben vonz. Eltikoltom magamat, eltikoltod magadat, eltíkoltja magát stb., azaz, sajátságos, éles, magos, síró, sívó hangra fakadok, fakadsz
stb. V. ö. SIKOLT.
ELSÍKÚL, (el-síkúl) ősz. önh. Síkká, vagy inkább síkossá leszen, azaz olyanná, min könnyen el
lehet csúszni, sikamlani. Jeges estitől eltikulnak ae
utak.
ELSIKULÁS, (el-sikulás) ősz. fn. Valamely
testnek, talapzatnak síkossá levésé.
ELSILÁNYÍT, (el-silányít) ősz. áth. Silánynyá
tesz. A hosezas száratság eltilánytíja a vetéseket.
ELSILÁNYODÁS, (el-silányodás) ősz. fn. Elváltozás, midőn valami elsilányodik.
ELSILÁNYODIK, (el-silányodik) ősz. k. Eredeti vagy kellő épségét, erejét, nagyságát elveszti;
elaljasodik, elsatnyúl, elgyöngül. Elsilányodik a miv( let len /Sídben a gabona. Eleilányodnak az elhanyagolt rétek. Elsilányodnak a nem nemettíett barmok.
Elsilányodik viselés által a posztó, vászon. V. ö. SILÁNY.
ELSIMÍT, (el-simít) ősz. áth. 1) Tulajd. ért.
kézzel, vagy valamely eszközzel végig húzogatva elegyenget , simára igazít. Elsimítani tenyérrel, vagy
kefével, fésűvel a hajakat. Elsimítani a falra hányt
vakolatmestet. Elsimítani hengerrel, boronával a felttántott ét bevetett földet. 2) Átv. ért botrányos
ügyet, szembe ötlö dolgot eltakar, következés nélkül
elmúlni hagy, s mintegy szépítve, simára egyengetve
eltüntet. Elsimítani a tanács által elkövetett csalást.
Elsimítani a liszt újítási kihágásokat. V. ö. SIMÍT.
ELSIMÍTÁS, (el-simitás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit elsimítunk. V. ö. ELSIMÍT. Botrányok, kihágások, csalások elsimítása.
ELSIMUL, (el-simúl) ősz. önh. 1) Simára változik el. Csiszolat, gyalulás által elsimulnak a görcsök,
csomók. 2) Átv. ért. szögletességeiből kivetkőzve,
gyöngéd, finom módon elcsúszik, eltávozik. Úgy elsimult közölünk , hogy észre sem vettük. V. ö. SIMUL.
ELSIMULÁS, (el-simulás) ősz. fn. Simulva,
azaz, más testnek keményebb, sértő, ütköző érintése
nélkül elmenés, elhaladás, elcsúszás.
ELSINKOFÁL, (el-sinkofál) ősz. áth. Elprédál,
elbitangol, elveszteget V. ö. SINKOFÁL.
ELSÍPOL, (el-sípol) ősz. áth. Valamely dalt,
éneket sípon elfúj. Elsípolni valamely csárdást.

ELSERCZÉGTET, (el-serczégtet) ősz. áth. Némi égffuert, különösen gyertyát, fáklyát, lámpát,
•ecset, gyufát stb. serczegve eléget V. ö. SERCZÉG.
ELSERCZEGTETÉS, (el-serczégtetés) ősz. fn.
Cselekre*, mely által valamit, különösen gyúlékony,
<gő eszközöket elserezegtetfink. V. ö. ELSERCZÉGTET.

EL8ÉTÉTÉDÉS. (el-sététédés) 1. ELSÖTÉTÉDÉS.
ELSÉTETÉDIK, (el-sététédik) 1. ELSÖTÉTEDIK.
ELSIET, (el-siet) ősz. önh. J) Sietve elmegy,
tltivoxik. Eltietni a hivatalát helyre. 2) Rendes időnek elitté eliparkodik. Alig jött, már ü elsiet. V. ö.
SIET.
ELSIKAMLJK, (el-sikamlik) ősz. k. Tulajd .ért.
a járó-kelő, mozgásban levő állat síkos helyen pl. jégen, megázott agyagfóldön elcsúszik. Jeges utón
könnyen eltikamlik a patkólatlan barom. Átv. ért valamely kényes dologban hibát ejt, véletlenfii tévedést
követ el. Eltitamlott a nyelve. A* emberi gyariétág
könnyen eltikamlik. V. ö. SIKAMLIK.
ELSIKAMODIK, (el-sikamodik) lásd : ELSIKAMLJK.
ELSIKAMPOL, (el-sikampol) ősz. áth. 1. ELSIKKASZT.
ELSIKETÍT, (el-siketít) ősz. áth. Egy időre a
halló énekeket eltompítja, s mintegy siketté teszi.
Át ágyík uilntelen dürgése eltiketüi a füleket. V. ö.
SIKET.
ELSIKETÜL, (el-siketttl) ősz. önh. Halló érzékei bizonyos időre eltompulnak, s mintegy siketekké
válnak. Annyit ét oly erSten lármázott, hogy szinte eltUjtHtitem bele. V. ö. SIKET.
ELSIKKAD, (el-sikkad) ősz. önh. Alattomosan,
u5réo-*zálán elvész, eltűnik, mintha valamely sikamlós rfton csusxszant volna el. Eltilckadt, t atttemgyanítjnk, hová leheteti. V. ö. SIKKAD.
ELSIKKADÁS, (el-sikkadás) ősz. fn. Valaminek
siattonto* utón, módon elveszése, eltűnése, s mintegy
elukamláM.
ELSIKKASZT, (el-sikkaszt) ősz. áth. Valamit
alattomocan, nyom nélkül, észrevétlenül elvesz, eltáatet, eleméazt, eloroz, mintegy síkos, sikamlós úton
tora teaz. A rábitott pénteket, drágaságokat, öklévé•AAT MfoiB. n. «0r.
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Tárgyeset nélkül ám. folytonosan sípol. Elsipol egy
óra hosszáig. V. 8. EL, (2) és SÍPOL.
ELSÍR, (el-sír) ősz. önh. 1) Folytonosan sír;
bizonyos időig sír. Elsír szüléi sírja fSUJlt. A beteg
gyermek égett éjtszaka elsír. 2) Tirgyesettel, valamit
sírva tesz, elpanaszol, eltölt Elsírja keserveit. Elsírja
napjait. V. 6. SÍR.
ELSIRAT, (el-sirat) ősz. áth. Siratva eltemet,
meggyaszol. Elsirattam kedveseimet. V. 8. EL, (2) és
SIRAT.
ELSIRÍT, (el-sirít v. -serit) ősz. ith. Elperget,
ujjaival elforgat, elsodor. Elsiritani át orfót, karikát,
fonalat. Ritka használatú tájszó. V. 8. SERÍT.
ELSÍROL, (el-sírol) ősz. áth. Sírba eltemet. V.
ö. SÍR, fn. Elsírolni szüleinket, rokonainkat.
ELSIRÜL, (el-sirül v. -serfii) ősz. önh. Forgatás, pergetés, sodrás alatt elcsúszik, elfordul, az ujjak közöl kiesik. ElsirU a fonó keiéből át ortó.
ELSIVALKODIK, (el-sivalkodik) ősz. k. EUakad sivalkodva, elkiáltja magát sivalkodó hangon.
ELSODOR, (el-sodor) ősz. áth. Sodorva elvísi,
elragad. A rohanó vít elsodorja a sténarendeket. A
szélvész elsodorja a kalangyákat. Átv. ért erőszakosan, tömegestül, nagy mennyiségben elvisz. A* ágyúgolyó elsodorja a* embereket. Az epemirigy rövid idS
alatt ttátezreket clsodrott. V. ö. SODOR.
ELSOHAJTOZ, (el-sohajtoz) ősz. önh. 1) Sóhajtva kívánja az elmenést, eltávozást; más helyre
vágyik. Elsohajtot egy boldogabb hátába. 2) Sóhaj
tozva tölti az időt Szerelmében a kedvei ablaka alatt
étienként elsohajtot. V. ö. EL, (2) és SÓHAJT, SÓ
HAJTOZ.
ELSOKASODÁS, (el-sokasodás) ősz. fn. Elszaporodás, nagy számban elterjedés. A nagy forrótág a
férgek elsokatodását elősegíti.
ELSOKASODIK, (el-sokasodik) ősz. k. Valaminek száma sokra nő, elszaporodik. Némely népfajok igen elsokasodnak. Hazánkban át ügyvédek fölötte
elsokasodtak.
ELSOKASÚL , (él-sokasul) ősz. önh. lásd : ELSOKASODIK.
ELSOMPOLYOG, (el-sompolyog) ősz. önh.
Sompolyogva odább áll, eltávozik. V. ö. SOMPOLYOG. Ebugatásra elsompolyog ax akoltól a farkas.
Megszégyenülve elsompolygott.
ELSORVAD, (el-sorvad) ősz. önh. Elaszik, elszárad. Mondják különösen az állatokról, midőn az
eledel nem fogván rajtok tápnedveikből kifogynak, s
elvesznek. V. ö. EL, (2) és SORVAD.
ELSORVADÁS, (él-sorvadás) ősz. fn. Kórosailapot, midőn az állati test tápnedvek hiánya miatt,
vagy más oknál fogva elaszik, elszárad.
ELSORVASZT, (el-sorvaszt) ősz. áth. Sorvadásba ejt; a testet tápnedvektől megfosztva elszárítja. A hosszas nyavalyák elsorvasztják a testet. V. ö,
SORVASZT.
ELSORVASZTÁS, (el-sorvasstás) öss. fn. A
testnek oly állapotba helyezése, midőn az életnedvek
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egyik felől nagyobb mértékben fogynak, hogyiem
azokat más felől pótolni lehetne.
ELSOTÚL, (el-sotúl) ősz. áth. 1) Sotuval, uu
sajtóval kinyomja a levet, s ezen munkát bevégzi.
Már megszedtek, el is sotvltak. 2) Mértéken túl sotúl.
ELSOVÁNYÍT, (el-soványít) ősz. áth. Sovfcnynyá változtat el; szikár, czangár testűvé tesz. V. 5.
SOVÁNY.
ELSOVÁNYKODIK, (el-soványkodik) 1. ELSOVÁNYODIK.
ELSOVÁNYODÁS, (el-soványodás) ősz. fn. Át
állati test hanyatló állapota, midőn tömörsége fogyatkozik.
ELSOVÁNYODIK, (el-soványodik) ősz. k. Állati testről mondjuk, midőn húsa, zsirossága elfogy,
elaszik, csak csontja, bőre marad. Rost takarmányon
elsoványodnak a marhák. V. 8. SOVÁNY.
ELSOVÁNYÚL, (el soványul) lásd: ELSOVÁNYODIK.
ELSOVÁROG, (el-sovárog) 8sz. önh. Elmenésért, eltávozásért sovárog; elmenni, eltávozni vágyik.
V. ö. SOVÁROG.
ELSÓZ, (el-sóz) ősz. áth. Mértéken felül megsóz valamit. Sok szakács elsótta a levest. (Km.) Eísózni a disznólábakat. Elsózni a kenyérkovászt. V. ö.
EL, (2) és SÓZ.
ELSÓZÁS, (el sózás) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit mértéken túl megsóznak, illetőleg izetlenné,
éldelhetlenné tesznek.
ELSŐ, (el-sö v. el-ő-ső) mn. tt. elsö-t, tb. -k.
1) Térben vagy időben mindenek előtt álló, létező1,
mely után a többi következik. Az utczának el»S háta.
Az évnek elsS napja. Első lovak a kocsiban. A holdnak első negyede. Ebnek sem jó a* első kölyke. (Km.)
Aggszó szerént : egyféle állatnak sem jó át elsS kölyke. (Km.) Első gyereknek, második feleségnek aranyos
a tegge. (Km.) 2) Rangfokozatban a legfelső. ElsS
alispán. ElsS énekes. 3) Legjelesebb. ElsS ügyvéd, tisS jeles diák. Első boldogság a jó és*. (Km.) 4) Kezdő. Els'ó bíróság. ElsS bírósági váltótörvényszék. Ö
neki mindenben elsSnek kell lenni. Ki a* első a játékban t
Fokozást is fölvesz : elsőbb, legelsS v. legelsőbb,
legeslegelsSbb. Én elsSbb vagyok náladnál. Köztünk 6
a legelső. Ezt követik a határozók is, elsSben, legelsb'ben, legeslegelsSben, elsőig, legelsőig, legtsltgásőig. stb.
ELSŐBEN, (el-ső-ben) ih. Először, els« ízben,
mindenek előtt. ElsSben teremte Itten a meitnyet és a
földet. (Helyesebb, mint: kezdetben.) V. 6. ELSŐ.
ELSŐD, (el-ső-őd) fn. tt eWM-ítt. Aki valamely
testületben első személy. .Prirnas' laHn szó kifejezésére kezdették némelyek használni, olyan alkotása
mint elKd, utód, apród.
ELSŐSÉG, (el-ső-ség) fn. tt eli8ség-ét. 1) Általán, állapot, melynél fogva valaki időben, térben,
fokozatban első helyen áll. 2) Különösen, kezdet El-
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•Stég a kártyakiadásban ; elsőség a tánctban. A lakodalmi tánctban a násznagyé a* elsőség. 3) Jog, igény.
A ityilvános szólásban elsősége van, lei magát először
fóljegyetUtte. 4) Főrang , a társadalmi osztályzatban
fő illás. Át önmag bárói elsőséggel bírnak a lobbi ornágnagyok fölött. 5) Érdem szerénti kitüntetés. Az
osztályozott elsőséget a legjelesebb tanuló érdemli meg.
ELSŐSÉGI, (el-ső-ség-i) mn. tt. elsöségi-t, tb.
—ti. Elsőséghez tartozó, arra vonatkozó, azt illető.
EUotégijog.V. ö. ELSŐSÉG.
ELSÖSZÜLÖTT, (első-szülött) ősz. mn. Az
anyának első gyermeke, legyen az férfi vagy nő.
Szorosabb jogi értelemben, férfi magzat, ki fitestvérá között legidősb, s kinek bizonyos népeknél, nemzetiségeknél és családoknál saját kiváló jogai vannak.
ELSŐSZÜLÖTTSÉG, (első-szfilöttség) ősz. fn.
1) Állapot, melyben az vagyon, kit anyja először
tzűlt Át elsSssUlSUség tok népeknél ét családoknál
láváié jogokkal van fülruházva. 2) Jog, melylyel az
«lsőufilött bír. íme, meghalok, mit honnál nekem át
én eUőstülSítségem t — Megetküoék neki Esau, ét eladd a* 5 eUSstUlöttségét. (Mozs. I. K. 25. r.)
ELSŐSZÜLÖTTSÉGI , (első-szülöttségi) ősz.
mo. Elsőszfilöttséghez tartozó, arra vonatkozó, azt
illető. EltőszUlötUégi jog.
ELSÖTÉTÉDÉS, (el-sötétédés) ősz. fn. Állapot, midőn valami elsötétedik. Teremnek, színpadnak,
holdnak elsStéíedése. V. ö. ELSÖTÉTÉDIK.
ELSÖTÉTÉDIK, (el-sötétédik) ősz. k. Tulajd.éit.
valamely tett vagy tér szokott világosságát elveszti.
Elttitéiedik a terem, ha függönyeit leeretztik, vagg redőnyeit behúzták. Elsötétedik a latkor, midőn fekete
felhők vonulnak a* égre. Elsötétedik a nap, midőn úgynevezett fogyalkotáta van. Átv. ért. mondják az arczról, midőn komoran öszvehuzódik, mi leginkább haragban, mély búban szokott történni. V. ö. SÖTÉT.
ELSÖTÉTÍT, (el-sötétít) ősz. át h. 1) Sötétté
tetzen ; valamely testet vagy tért szokott világosságitól megfoszt Ablaktáblák bezárása által elsStétitni
a szobát. 2) Világításában akadályoz valamit. A hold
bizonyát helyzetben elsötétíti a napot.
ELSÖTÉTITÉS, (el-sStétités) ősz. fn. Valamely
térnek vagy testnek szokott, vagy kellő világosságától megfosztása.
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ELSUDAMLIK, (el-sudamlik) ősz. k. Sndamolva, asaz sudár, könnyű, lenge alakban eltűnik, elszáll. Elsudamlik a ttéltöl elkapott fűit. Elsudamlik
a legény karjai közöl át élénk karcsú leány. V. ö. SUDAMLIK.
ELSUHAN, (el-suban) ősz. önh. Suhanva, azaz
sebesen sietve, s mintegy suh hangot hallatva elillan,
eltűnik, elszáll. Finom selyem ruhában elsuhant mellettem. Elsuhan a sűrűből felröppent fogoly. Elsuhantak át ütőbe vett zríványok. V. ö. EL, (2) és
SUHAN.
ELSUHANÁS, (el-suhanás) ősz. fn. Sebes menésnek, futásnak vagy röpülésnek azon neme, mely
suhanva történik. V. ö. ELSUHAN.
ELSUHOG, (el-suhog) ősz. önh. Subogva, azaz
folytonos suh hangot hallatva ellebeg, eltűnik, elszáll.
V. ö. EL, (2) és SUHOG.
ELSUJT, (el-sujt) ősz. áth. Sújtva elvet, ellódít valamit. Elsujtani a megpörgetett botot. Elsujtani pariltyából a követ. V. ö. EL, ("2) és SÚJT.
ELSUNDOROG, (el-sundorog) ősz. önh. Sundorogva, azaz magát megsuuyva, meglapulva elillan.
Eltundorog a leforrázott eb. Elsundorog a vadász elől
a róka. V. ö. EL, (2) és SUNDOROG.
ELSUPÁTOL, (el-supátol) ősz. áth. Elpáhol,
el- vagy megver. Megcsípi 8t i jól elsitpátolja. (Székely népmesék Krizától.) V. ö. SUPÁL, SUPÁTOL.
ELSURLÓDIK, (el-surlódik) ősz. k. Surlódva
elkopik, eltöredezik, elfogy, elszakad. Elsurlódik a
kerékhez érő köpönyeg szárnya. V. ö. SURLÓDIK.
ELSÚROL, (el-súrol) ősz. áth. Súrolva eltisztít,
eltakarít, eldörgöl, elkoptat. Elsúrolni a pallóhoz tapadt sárt. Elsúrolni a kordoaánycsizma színét. V. ö.
EL, (2) és SÚROL.
ELSÚROLÁS, (el-súroláa) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg dörzsölés, nyomogatás, mely által valamit
elsúrolunk.
ELSURRAN, (el-surran) ősz. önh. Surranva,
azaz hirtelenül surr hangot hallatva, eltűnik, elszökik. Elsurrantak a tolvajok. Mire oda értünk, már elsurrant. V. ö. EL, (2) és SURRAN.
ELSURRANÁS, (el-surranás) ősz. fn. Surranva elsietds, eltűnés, elszökús, eltávozás, elsuttyanás.
ELSUSOG, (el-susog) ősz. önh. Folytonosan
susog. Kettectkén elsusognak esténként az ablak alatt.
ELSÖTÉTÜL, (el-sötétül) 1. ELSÖTÉTÉDIK. Tárgyesettel : valamit susogva elmond. Elsusogja át
ELSÖTÉTŰLÉS, (el-sötétülés) 1. ELSÖTÉ- imádságot. Alig tudja elsusogni, mit akar. V. ö. EL,
TÉDÉS.
(2) és SUSOG.
ELSÖVÉNYÉL, (el-sövényél) ősz. áth. SövényELSUSOGÁS, (el-susogás) ősz. fn. Valaminek
nyel elkerít, elzár, elválaszt Elsövényelni a hát ele- susogva, susogó hangon elmondása.
;VI, V. 6. SÖVÉNY.
ELSUSOL, (el-susol) ősz. áth. Valamit suttomELSÖVÉNYÉLÉS, (el-sövényélés) ősz. fn. Va- ban, súgva, búgva, egy valakivel öszvesusogva, egyetlamely temek sövény általi elkerítése, elválasztása, értve eldug, elrejt, elemészt, eltitkol. A terhelt felek
elzárás*. Kertek, udvarok, kazalok, oldok elsövé- elsusolták át illető irományokat. V. ö. EL, (2) és
! SUSOL.
EL8ÖVÉNYÉZ, (el-sövényéz) lásd : ELSŐ- |
ELSUSOLÁS, (el-susolás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit elsusolunk. V. ö. ELSUSOL.
VÉXYÉL.
18*
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ELSUSTOROG, (el-sustorog) ősz. önh. Sustorogva elég. Eltuttorog a nedvet fa a tueün. V. 5. EL,
(2) és SUSTOROG.
ELSUSTOROGTAT, el-sustorogtat) ősz. áth.
Eszközli, hogy valami snstorogva égjen el. Eltutlorogtalni a tütre hányt tOld ágakat, gyomot. V. ö. EL,
(2) és SUSTOROG, SUSTOROGTAT.
ELSUVAD, (el-suvad) ősz. önh. Eltűnik, mintegy
suttomban, elsuhanva, savadra oda vész. V.ö.SUVAD.
ELSUVASZT, (el-suvaszt) ősz. áth. Sntfonban
eltüntet, elveszt, elemészt Átv. ért elsajátít, ellop,
elcsen. Ritka használata.
ELSÜL, (el-sfil) ősz. önh. 1) Lövő fegyvernek
lőpora tüzet fog, s a töltést kiröpíti. Éltül a* ágyú,
puika, pitttoly. 2) Az embernek bőre a nagy melegtől, napsugártól, tflztől, barna színűvé lesz. Eltült át
arccá, keze, nyaka. 3) Hús- vagy tésztanemii étel illő
mértéken túl megsül, elég. EltUl a rottélyot. EltUl
a kenyér, ttemle. 4) A növény a nagy szárazság, forróság miatt elaszik. EUUlnek a vetetek, rétek, legelök.
5) Átv. ért. Valami sikerül, várakozás, remény teljesedik, a szerencse kedvez. Eltult neki, amit kivont.
Éten tréfája nem tűit el.
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ELSÜRÍT, (el-sfirít) ősz. áth. A Debrecieni legendáskönyvben ,megsürít' helyett áll; ma inkább
azt jelentené, hogy ,kelletén túl sűrít'
ELSUSTOROG, (el-sfistörög) L ELSUSTOBOG.
ELSÜT, (el-süt) ősz. áth. 1) A tüzelő fegyvert
ellövi. Elsütni az ágyúkat, motiarakat, pinkákat. 2)
A nap forrósága, a tűz melege elszárít, elau&L A
forró nyár eltiltotté a vételeket, legelöket. 3) A nap
vagy tfiz rezes-barnára égeti a bőrt EltUtöite arait
a nap. 4) Mértéken túl süt EltUtötte a ttakáei a libát. V. ő. EL, (2) és SÜT. 5) Átv. ért kiad valamely árun, portékán. Nagy neheten elitttöttem a maradékpoittót it. Jó áron eltiltottéin.
ELSÜTÉS, (el-sfités) ősz. fn. Cselekvés, vagy
természeti erő működése, mely elsüt valamit
ELSZAB, (el-szab) ősz. áth. 1) Kelmét, szövetet késsel, ollóval repesztve stb. részekre elválasct
A vigpotttóból elttabni U* rtfSt. Sí. Ifárion vitet dttabott paláttjdból egy darabot, t a koldulnak adta.
2) Többet szab ki belőle mint kellett volna. A ttdbó
elnabta a nadrágot.
ELSZABÁS, (el-szabás) ősz. fn. Cselekvés, mely
ELSÜLLYED, ELSÜLLYEDÉS, lásd: ELSŰ- által elszabnnk valamit V. ő. ELSZAB.
ELSZABADÍT, (el-szabadít) ősz. áth, 1) A fogLYED, EL8ÜLYEDÉS.
ELSÜLLYESZT, ELSÜLLYESZTÉS, 1. EL- lyot, rabot elbocsátja, szabad lábra állítja. 2) A lánczon, kötelén levőt feloldja. ElttabadUani éjjel át
SÜLYE8ZT, EL8ÜLYESZTÉS.
ELSÜLYED, ELSÜLYED, (el-sülyed v. —sü- Srebeket. EUtabadOani a jdttolhot kOtStt barmot. 3)
lyed) ősz. önh. Híg, lágynemü anyagban, vagy el- Akaratlanul elereszt, elszalaszt Elndbadtíani át Sknyiló, tátongó ürességben elmerül, alászáU, s általa r9t a vágóttékröl. V. ö. EL, (2) és SZABADÍT.
elboríttatik. EltUlyed a ttekér kereke a mily tarban.
ELSZABADITÁS, (el-szabaditáe) ősz. fn. CseElnUyed a kilyukadt hajó a vüben. ElnOyedtek Sodo- lekvés, mely által valakit v. valamit elssabadítnnk.
rna és Gomorra várotai a holt tengerben. Sülyedjen el V. ö. ELSZABADÍT.
ELSZABADUL, (el-szabadúl) ősz. önh. 1) Szaa föld alattam, ha nem igatat mondok. V. ö. EL, (2)
baddá lesz; fogságból, rabállapotból kimenekedik.
és SÜLYED.
EL8ÜLYEDÉS, ELSÜLYEDÉS, (el-sülyedés Tűt alkalmával elttabadultak a megye tíímÜfctébSl a
v. —sülyedés) ősz. fn. Helyzet, midőn valami vagy rabok. 2) A lánczon, kőtélen tartott vagy elzárt álvalaki elsülyed. Bittoitíani a haját át eltülyedéi ellen. lat elfut ElttabadvU a járomba fogott tinó. Elttab*A füldinduldt eltulyedéttel fenyegetett bennünket.
dúlt a lánetoi ffreb. V. ö. EL, (2) és SZABADUL.
ELSÜLYESZT, ELSÜLYE8ZT, (el-sülyeszt v.
ELSZABADULÁS, (el-szabadulás) őse. fn. Fog—sfilyeszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami v. valaki ságból vagy lánczról, kötélről elmenekedéa; atabad
elsülyedjen. Eltülyettteni a* Mentig hajójit. A föld- állapotnak visszanyerése.
renget már tok váróit ét falut eliulyeittett. L. ELELSZABDAL, (el-szabdal) ősz. áth. Kelmét
SÜLYED.
vagy más testet, késsel, karddal, ollóval stb. daraELSÜLYESZTÉS, ELSÜLYESZTÉS, (el-sü- bokra, részekre elválaszt Eluabdalni át ócuka kSpelyesztés v. —sülyeaztés) ősz. fn. Cselekvés, vagy ter- nyeget. Eluabdalni át eüentéy tettét. Elitabdalják a
mészeti elemek működése, mely által valami vagy dühSt ebek át utat ember ruháját. V. ő. EL, (2) és
valaki elsülyed. Zotmund a német hajók eltUyeutétét SZABDAL.
ELSZABDALÁ8, (el-szabdaláa) ősz. fh. Cselekmagara vállald. L. ELSÜLYED.
ELSÜNDÖRÖG, (el-sündőrög) lásd : ELSUN- vés, mely által valamit elszabdalunk. V. 6. ELDOROG.
SZABDAL.
EL8ŰPPED, (el-sfipped) ősz. önh. Lágy, de
ELSZAGGAT, jobban : ELSZAKGAT, 1. ezt
sűrűbb, szívósabb anyagban alászáll, a nélkül hogy
ELSZÁGULD, (el-szágnld) ősz. önh. Szagaidra
elmerülne. EUüppedni a nagy homokban, tárban. El- elsiet, eltávozik, elnyargal. V. ö. SZÁGULD.
lOppedni a Kittéi, gabonái tttkrényben. V. ő. EL, (2)
ELSZAKAD, (el-szakad) ősz. önh. Eredetileg,
és SÜPPED.
úgy elválik, hogy nyilas (sza, sza-aj, száj) támad
EL8ÜPPEDÉS, (el-sflppedés) 5sz. fn. Süppedve beimé, vagy részei között; itakokra oszlik:. Kfilönöalászállás, lemerülés. V. ő. SÜPPED.
sen 1) Részei között az Őszvefűggés felbomlik. £Z-
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uakad a feletigátott Mar. Elnököd a kötél, fonál.
Eltnkad a* 6e»ka ruha, csizma, nadrág. Elszakad tok
forgatásán a könyv. 2) Távolitó raggal, társulattól,
párttól elmegyen, ellentársulatot, partot képez. LeMidi elstakadt a többi magyaroktól. 3) Távolra elválik, eltávozik, máshová megy lakni. A németek kőM tokon tübbfelé elszakadtak, t megtelepedtek. A tettvérek különféle elteakadtak.
„Hogy vagy palócz, cserháti tartományodban,
Ritkúl-e már az ostoba?"
,Mióta nagysád tőlünk elszakadt,
Előbbi scámuk megfogyott'
(Verseghy).
4} Átr. ért. mondjak : Elstakad a szívem fájdalmatan. Majd elttakad a gyomrom, úgy éhezem.
ELSZAKADÁS, (el-szakadás) ősz. fn. 1) Valami égésinek erőszakos elbomlása, mely szakadva történik. V. 5. SZAKAD. 2) Valamely társulattól, pártMi elválás, eUentánulatnak, pártnak alakitása. 3)
Tirolra elmenés, máshová telepedés. V. ö. ELSZAKAD.
ELSZAKADÓ, (el-szakadó) ősz. mn. Más felekezetre, partra oszló; különváló; máshová telepedő.
V. ö. ELSZAKAD.
ELSZAKADOZ, (el-szakadoz) ősz. önh. és gyak.
Folytonosan elszakad; lassan -lassan külön részekre,
nakokra válik, külön felekezetekre, pártokra oszlik.
A tangóra, húrjai elszakadomak. A nemzetség egyet
tagjai ktíSnféle vidékekre elttakadoenak. A pártok
«/<>U véleményekre stakadontak el. V. ö. SZAKADOZ.
EL8ZAKADOZÁS, (el szakadozás) ősz. fn. Folytonos, egymás utáni elszakadás.
EL8ZAKAJT, (el-ssakajt) ősz. áth. Tájdivatos
MÓ, elstakant helyett, 1. ezt
Rí .SZAKASZT, (el-szakaszt) ősz. áth. 1) Az
egéu réazei között az ösxvefüggést erőszakosan felbonga, ttakokra eloszt Elttakasttani a kötelet, fonalai. EUtakattfani a- levelet. Elttakatttani a ruhát. 2)
Valamely tinalatnak, pártnak tagjait egymástól elvábM$a, elidegeníti. A hivatalvágy elttakantja egymána a Ugjobb barátokat. 3) Eltávolít, más lakhelyre ssálUt Elttakasztani valakit nulofoldétSl. 4) Az
egészből bizonyos részt, darabot elvesz. Elszakasztani
a végbSt egy rofíít. 5) Átv. ért elragad. Elszakasztani
omyja kebléről a kitdedet. V. ö. EL, (2) és SZAKASZT.
ELSZAKA8ZTÍS, (el-szakasztás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit elszakasztunk. V.
S. ELSZAKASZT.
ELSZAKQAT, (el-szakgat) ősz. áth. 1) Szövetet vagy lazább részekből álló más testet valamely eszközzel, vagy tagjaival részekre eltép, s mintegy ttotokra elválaszt Elttakgatni rongyokra, kapaákra az óctka fehérruhát. A ragadott állatok fogakkal elnakgatjdk a ttákmányt. A tat körmeivel ttakfar/a el a galambot. A nilaj tinók elttakgatják a kottltktt. A kirúgó U elttakgatja a hám-istrángot. Elttakfatm a ctuttának való tintát. 2) Ruhaneműt el-
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koptat, elvisel, elrongyol. Sok ctismát elttakgatni. S)
Tréfásan szólva : Két, három feletéget elttakgatni,
azaz elnyűni vagy túl élni.
ELSZAKGATÁS, (el-szakgatás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit elszakgatunk. Kötelek, madtagok, fonalak elteakgatáta. V. ö. ELSZAKQAT.
ELSZAKÍT, (el-szakít) ősz. áth. Egy értelmű
az elttakattt igével, azon kivétellel, hogy amaz csak
tulajdon értelemben, lelketlen tárgyakról használtatik. Mondják: elszakítani a húrt, a lánctól, a kötelet;
de nem : elszakítani egymáttél a jó barátokat.
ELSZAKÍTÁS, (él-szakítás) ősz. fn. 1. ELSZAKASZTÁS és v. ö. ELSZAKÍT.
ELSZAKÚL, (el-szakúl) ősz. önh. Egy értelmd
az elszakad igével, midőn lelketlen tárgyakra vonatkozik. V. ö. ELSZAKÍT.
ELSZALAD, (el-szalad) ősz. önh. 1) Szaladva
eltávozik. Elstaladni az ellenség elöl. Elttalad a fölijetztett nyúl. 2) Gyorsan valahová megy. Elszaladni
a ttomtzédba.
ELSZALASZT, (el-szalaszt) ősz. áth. 1) Meghagyja, megparancsolja valakinek, hogy szaladjon
el. Elszalasztani a gyermeket egy ilcxe borért a
kocsmába. 2) Készantag vagy akaratlanul szaladni
hagy. Elszalasztani a fogott nyulat, hogy át agarak
újra elfogják. Elszalasztani kötélről a szilaj tinót. 3)
Elmulaszt Elszalasztani a jó alkalmat. Elszalasztani
a gőzös indulását. V. ö. EL, (2) és SZALASZT.
ELSZALASZTÁS, (el-szalasztás) ősz. fn. 1) Parancs , vagy engedély, vagy hanyagság, melyre valaki v. valami elszalad. 2) Elmulasztás. V. ö. ELSZALASZT.
ELSZÁLKÁSIT, (el-szálkásit) ősz. áth. Valamely testnek, különösen a fának fölszinén a szálkákat elszaporítja. V. ö. SZÁLKA.
ELSZÁLKÁSODIK, (el-szálkásodik) ősz. k. A
szálkák elszaporodnak rajta. Némely fenyttdettkák
igen elttálkdsodnak. V. ö. SZÁLKA.
ELSZÁLL, (el-száll) ősz. önh. Általán, szállva'
eltűnik, elhalad, eltávozik. Különösen: 1) A víz színén elúszik. Elszállanak a hajók tengerről tengerre. 2)
A levegőben elrepül. Elszállanak a madarak messze
vidékekre. 3) Mondják a madarakról, midőn nyugvásra letelepedtek. Elszállottak a tyúkok a palloson.
4) A porról, midőn tovább hajtja a szél. V. ö. EL,
(2) és SZÁLL.
ELSZÁLLANKOZIK, (el-szállankozik) ősz. k.
1) Szállongva, azaz egymás után szállva, röpülve, a
széltől elhordogatva tovább megy, eltávozik, eltűnik.
A izéitől fölkapott por lassan elttállankotik. A vándormadarak nyár végével elstállankotnak. 2) Mindenfelé elszéled. A zsidók latsanként a* ország minden
városiba ét helységeibe elszállankoznak.
ELSZÁLLDOGÁL , (el-szálldogál) ősz. öuh.
Egymás után elszállong, elröpül. A fürjek ét fecskék
nyár végén elszálldogálnak dél felé.
ELSZÁLLINGÓZIK, (el-szállingózik) ősz. k. 1.
ELSZÁLLANKOZIK. Különösen a hóról mondják,
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midőn pehely alakban a könnyű szellő ideoda elhordja. V. ö. SZÁLLINGÓZIK.
ELSZÁLLÍT, (el-ezállit) ősz. átb. 1) Valamit
kocáin, hajón, lóháton stb. tovább vitet. Elttáüüni a
gabonát a Duna halán. EUtáUitni a borokat külföldre. 2) Elröpít A gólya ehzállitja anyányi fiait. Elnállitni szüld a tollat, pelyhtt, papiról tarkanyi. V.
ö. SZÁLLÍT.
ELSZÁLLÍTÁS, (el-szállítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit, vagy valakit elszállítunk. V.
6. ELSZÁLLÍT.
ELSZÁLLÍTÁSI, (el-szállitási) ősz. mn. Elszállításhoz tartozó, arra vonatkozó. Elszállítási eszklttOk, költségek. V. ö. ELSZÁLLÍTÁS.
ELSZÁLLONG, (el-szállong) ősz. önh. Egymás
ntán elszáll, elröpül. Átv. ért egymás után eltávozik.
A fákon éjjeUtS madarak reggel elszállongnak. V. ö.
EL, (2) és SZÁLLONG.
ELSZÁMLÁL, (el-számlál) ősz. áth. Szám szerént elmond, mind megnevez, elsorol. Elszámlálni valamely vállalat részvényeseit. Elttámlálni a vett jótéteményeket. V. ö. EL, (2) és SZÁMLÁL.
ELSZÁMLÁLÁS, (el-számlálás) ősz. fn. Bizonyos mennyiségnek szám szerénti elmondása, elsorozása. BUnKlc elszámlálása a gyónóiban. V. ö. ELSZÁMLÁL, SZÁMLÁLÁS.
ELSZÁMOSODIK, (el-számosodik) ősz. k. Elszaporodik , a száma sokra növekedik, elsokasodik.
Némely ornágokban a* emberek igen elttámotodtak.
V. ö. SZÁMOS.
ELSZÁN, (el-szán) ősz. visszah. Visszaható
névmást tárgyesetben, és felható ragu nevet vonz.
Értelme : 1) eltökéli, elhatározza magát; bizonyos
áldozattal, maga megerőtetésével kész valamire. Elstánni magát veitélyei vállalatra. Elszánni magát a
halálra. 2) Némi daczczal, megátalkodással kész cselekedni. Elszánta magát a legkeményebb ellenáUátra. Elszánta magát, » nem gondol semmivel. V. ö.
>SZÁN, átb,
ELSZÁNÁS, (el-szánás) ÖM. fn. Eltökélés, elhatározás , mely némi áldozattal, erőködéssel, néha
daczccal, megátalkodással jár. Végső elszánás. V. ö.
ELSZÁN.
ELSZÁNDÉKOZIK, (el-szándékozik) ősz. k.
Szándéka van elmenni, eltávozni. Elszándékozni a
várotból. Európából elstándékomi Amerikába. V. ö.
EL, (2) és SZÁNDÉKOZIK.
ELSZÁNKÁZ, (el-szánkáz) ősz. önh. Szánkán
elutazik, eltávozik.
ELSZÁNKÁZÁS, (el-szánkázás) ősz. fn. Szánkácva v. szánkán elmenés, elutazás. V. ö. EL, (2) és
SZÁNKÁZÁS.
ELSZÁNKÓZ, 1. ELSZÁNKÁZ.
ELSZÁNT, (1), (el-szánt) ősz. mn. Eltökélett,
elhatározottt, mindenre vagy bizonyos vállalatra,
szenvedésre, veszélyre kész. Elnánt ember. Elttánt
katona. Elttánt akarat. Elnánt lélek. Elnánt indulat.
Elttánt erő. V. ö. ELSZÁN.

ELSZÁNT, (2), (el-szánt) ősz. áth. Ekével
egyik telekből a másikhoz, vagy más telkéből a magáéhoz bizonyos részt elhasít. A legelőből eUtántani
egy darabot a butát földhöz. Elszántam a ttomttéd
telkéből néhány barázdát. V. ö. EL, (2) és SZÁNT.
ELSZÁNTAN, ELSZÁNVA, (el-szántan v.
—szánva) ih. Eltökélve, elhatározottan, kész akarattal. Elszántan neki rohanni a veszélynek. Halálra elttánva ragadni fegyvert.
EL8ZÁNTÁS, (el-szántás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamely telket vagy annak részét elszántjuk.
V. ö. ELSZÁNT.
ELSZÁNTSÁG, (el-szántság) ősz. fn. Az akaratnak eltökélett állapota, mely szerént valamire, bár
mibe kerüljön, készen áll, s annak végrehajtására el
van határozva. Viteti eltzánttág. Férfias elttánttág.
Vértanúi elitántság. V. ő. ELSZÁNT, mn.
ELSZAPORÁZ, (el-szaporáz) ősz. áth. 1) A
szókat igen szaporán, azaz fölöttébb gyorsan, sietve
ejti ki. Elteaporátni a bestédet. Elttaporátni az imádságot. Elttaporátni át olvasást. V. ö. EL, (2) és
SZAPORÁZ. 2) Valamely folytonos munkát igen
sietve tesz. Elszaporázni át írást. Elttaporátni valamely frit dali, hangmUvet.
ELSZAPORÁZÁS, (el-szaporázás) ősz. fn. A
szóknak sebes, értetlen kiejtése, elmondása. Bestédnek, imádtágnak elszaporátása. V. ö. ELSZAPORÁZ.
ELSZAPORÍT, (el-szaporít) ősz. átb. Gyors,
buja tenyésztéssel sokasít Mondják tulajdonkép az
állatokról és növényekről. Elstaporítani a baromfiakat. Elstaporitani a telyembogarakat t a. steder/ákat.
Átv. ért és általán, elsokasít, valaminek számát
nagyra növeli. V. ő. EL, (2) és SZAPORÍT.
EL8ZAPORITÁS, (el-szaporitás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit elszaporitnnk. Hasatos
háti állatok ét növények elstaporitáta. V. ö. ELSZAPORÍT.
ELSZAPORNICZÁZ, (el-szaporniczáz) ősz. áth.
Dunán túli szójárás szerint, ám. elszaporáz, fölötte
szaporán, értetlenül elmond, elhadar valamit
ELSZAPORODIK, (el-szaporodik) ősz. k. Tenyészés által elsokasodik; száma nagyra növekedik.
Forró nyárban a férgek elszaporodnak. Miveletlen
ugarakon a gitgat elszaporodik. A szláv népek igen elszaporodtak. V. ö. SZAPORODIK. Átv. ért elterjed,
elszámosodik. Elszaporodnak a bűnök, a kihágások.
ELSZAPORÚL, (el-szaporűl) ősz. önh. 1. ELSZAPORODIK.
ELSZÁRAD, (él-szárad) ősz. őuh. Általán, valamely nyers, nedvekkel bíró test nyerseségét s nedveit
elveszti. Különösen, mondják 1) a növényekről. Elttárad a fű, gabona. Elszárad a fa. Képes beszédben : Elszáradnak a metök, szántóföldek, erdők. 2) A*
állatokról Elszáradnak esetlen nyárban a békák különös fajai. Elszárad a seb. Száradjon el a kete, a ti
elvitte. V. ö. EL, (2) és SZÁRAD.
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ELSZAKADÁS, (el-száradás) ősz. fa. A nyers, le, s annak következtében öntudatát veszti, s ide-oda
nedvekkel bíró testnek változó állapota, midőn nyer- tántorog, vagy el is esik. Nagy magasságban elszétcségét és nedveit elveszti. V. ö. ELSZÁRAD.
dülni. Úgy fSbe ütmek, hogy elszédült bele. Átv. ért.
ELSZÁRADT, (el-szaradt) ősz. mn. Ami el felsőbb polczra, hatalomra jutván, nem bír magával;
van száradva. Elszáradt mezSk, rétek. Elszáradt kéz, vagy holmi csabok által rósz útra hajlik. V. ö. EL,
(2) és SZÉDÜL.
láb. V. ö. SZAKAD.
ELSZÉDÜLÉS, (el-szédülés) ősz. fn. GyöngeELSZÁRASZT, (el-száraszt) ősz. áth. Szárazzá
változtat eL V. ö. EL, (2) és SZÁRÁSZT. A forró ségi állapot, melyben az vagyon, kinek feje szédül.
ELSZEG, (el-szeg) ősz. áth. Szegve elválaszt,
nyár elszárasztja a füveket, virágokat.
részékre
oszt, elvesz valamit az egészből. Elszegni a
ELSZAKÍT, (el-szárít) ősz. áth. 1. ELSZÁkenyérből
egy karéjt. Elszegni darabokra a sajtot. V.
RASZT.
ELSZÁRMAZÁS, (el-származás) ősz. fn. Egyik ö. EL, (2) és SZEG.
ELSZEGDEL, (el-szegdel) ősz. áth. Szegdelve,
helyről a másikra elszakadás s ottani megtelepedés.
azaz
többször
egymás után szegve elválaszt, részekre
V. ő. ELSZÁRMAZIK.
JELSZÁRMAZTAT, (el-származtat) ősz. átb. eloszt, az egészből valamit elvesz. Elstegdelni karégyógytani ért. a nyavalyát a testnek bizonyos részé- jokra a kenyeret. Elszegdelni a papiros-ívet. V. ö. EL,
ről másfelé vezeti, bol kcvesbbé veszélyes, s köny- (2) és SZEGDEL.
ELSZEGDELÉS, (cl-szegdelés) ősz. fn. Cseleknyebben gyógyítható.
vés, midőn valamit elszegdelünk. V. ö. ELSZEGDEL.
ELSZÁRMAZTATÓ, (el-származtató) ősz. mn.
ELSZEGÉNYEDÉS, (el-szegényédés) ősz. fn.
Gyógytani ért. a nyavalyát más belyre vezető'. El- Állapot, midőn valaki fokonként szűkebb gazdasági
nármattató gyógymód, gyógyszerek, műtétetek. V. ö. körülményekbe jön, s végre szegénynyé lesz. V. ö.
ELSZÁRMAZTAT.
SZEGÉNY. A fényűzés, ipar nélkül, a nemzet elszeELSZÁRNYAL, (el-szárnyal) ősz. őnh. Szár- gényedését vonja maga után.
nyait lebegtetve elszáll, elrepül.
ELSZEGÉNYEDIK, (el-szegényédik) ősz. k.
ELSZÁRMAZIK, (el-származik) ősz. k. Egyik Vagyonbeli állapota hova-tovább szűkebbre szorul, s
helyről, vidékről, országból, világrészről a másikba egészen öszvcmegy. A gazdag is elszegényedhetik. V.
elszakad, lakását általviszi. EMnk Ázsiából Európá- ö. SZEGÉNY.
in Harmatiak fi. A belháborúg századokban sok neELSZEGÉNYÍT, (el-szegényít) ősz. áth. Szemet ctalád más vármegyékbe elszármazott. Amerikába génynyé változtat el; a legszűkebb vagyonbeli államég kévét magyar származóit el. V. ö. EL, (2) és potba juttat. A szertelen fényűzés elszegénytíi a csaláSZÁRMAZIK.
dokat. V. ö. SZEGÉNY.
ELSZÉD, (el-széd) ősz. áth. 1) Többféle tárELSZEGÉNY1TÉS, (el-szegényités) ősz. fn.
gyat elvesz, eltulajdonít. A tolvajok elszedték petitét, Szegénynyé változtatás; szűk vagyonbeli állapotba
óráját, ruháit stb. 9) Egymás után elbord, elvisz, el- juttatás.
takarít. Eltxedte Íróasztaláról a könyveket, irományoELSZEGÉNYÜL, (el-szegényül) ősz. önh. 1. ELkat, tintatartót stb. 3) Elbont. Elszedni a sátort. El- SZEGÉNYEDIK.
tzedni a csomóba kötött dohányleveleket. V. ö. EL, (2)
ELSZEGÉNYÜLÉS, (el-szegényülés) 1. ELés SZED.
SZEGÉNYEDÉS.
ELSZÉDÉGET, (el-szédéget) ősz. áth. és gyak.
ELSZEGÖDÉS, (el-szegődés) ősz. fn. Bizonyos
Apródonként, részenként elszed. A szomszéd fájáról szerződés alatt szolgálatba állás, vagy előleges igértlxudegctm a gyümölcsöt. V. ő. ELSZÉD.
kezés. V. ö. ELSZEGŐDIK.
ELSZEGŐDIK, (el-szegődik) ősz. k. Szorosért
ELSZÉDELÉG, (el-szédelég) ősz. önh. Szédelegve elmegy, eltávozik. V. ő. EL, (2) és SZÉ- a szolgákról, cselédekről moudatik , midőn bizonyos
szerződés alatt, és foglaló átvevésével más valakihez
DELÉ6.
ELSZEDERJESÉDIK, (el-szederjesédik) ősz. szolgálatba állanak, vagy előre ígérkeznek. Elszegődk. Bőrét földi szederhez hasonló szinü kék foltok ni a falu birájához. Elszegődni kocsisnak, béresnek.
Elszegődni inasnak, urasági hajdúnak. „Elszegődtem
lepik eL
ELSZÉDIT, (el-szédit) ősz. áth. 1) Valakit oly Tarnóczára bujtárnak." Népd. V. ö. EL, (2) és SZEállapotba ejt, mintha a körüllevő tárgyak forognának GŐDIK.
ELSZÉGYENÉDIK, (el-szégyenédik) ősz. k. A
vele. A hosszas vagy sebes keringés elszéditi az embert.
•2) Átr. ért kedvezésekkel, ajándékkal, vagy álokok- szégyen elfogja; szégyenbe esik. Elszégyenedett, mikal elcsábít, * tárgyakat hamis alakban tünteti elé. dőn szemére hányták kihágásait. V. ö. SZÉGYEN.
ELSZÉGYENÉL, (el-szégyenél) ősz. visazah. 1.
Elnédifeite a hivatal, dicséret, kitüntetés. Elszéditni
talakit pénael, fényű ígéretekkel. V. ő. EL, (2) és ELSZÉGYENL.
ELSZÉGYENÍT, (el-szégyenít) ősz. áth. ValaSZÉDÍT.
ELSZÉDÜL, (el-szédül) ősz. őnh. Oly állapot- kit szégyenbe hoz, juttat; azt teszi, hogy elszégyeba esik, mintha a körüllevő tárgyak forognának ve- nelje magát Máskép : megszégyenit.
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ELSZÉGYENÍTÉS, (el-szégyenítés) ősz. fii.
Cselekvés, mely által valakit clszégyenítnek.
ELSZÉGYENL, ELSZÉGYENEL, (el-szégyenl
T. -szégyenei) ösr. viszható. Elttégyenlem magam, elttégyenltd magad, elttégyenU magát stb. ázás : szégyen
fog el engem, téged, őt stb. V. ő. SZÉGYENL.
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ELSZÉLHESZT, (el-szélheszt) lásd : ELSZÉLESZT.
ELSZEMETÉZ, (el-szemetéz) ősz. áth. Szeméttel behint, elcsnnyit valamit Elstemetetni a ttobát,
folyosót, udvart, utotát. V. ö. EL, (2) és 8ZEMETÉZ.
ELSZEMETÉZÉS, (el-szemetézés) ősz. fn. SzeELSZÉGYENÜL, (el-szégyenül) ősz. önh. I.
méttel behintése, elcsnnyitása valaminek.
ELSZÉGYENÉDIK.
ELSZEL, (el-szel) ősz. áth. Valamit szeletekre
ELSZÉMLÉL, (el-szémlél) ősz. áth. Folytonoelmetsz, elvág. Elstelni a kenyeret, tájtól. V. ő. SZEL, san, szoros figyelemmel megnéz, fontolóra vesz. V.
és különbségül SZEG.
ö. EL, (2) és SZEMLÉL.
ELSZELÉS, (el-szelés) ősz. fn. Metszés, vágás,
ELSZÉMTELENÉDIK, (el-szémtelenédik) ősz.
mely által valamiből szeletet ejtünk, saakasztunk.
k. A szemtelen magaviselet, orczátlanság szokásává,
ELSZELDEL, (el-szeldel) ősz. áth. és gyak. természetévé válik.
Egymás után, részenként elszel, több szeletekre elELSZÉMTELENÍT, (el-szemtelenít) OH. áth.
metsz. V. ő. SZEL. ElneLddni át asttalra feladandó Eszközli, okozza, hogy valaki szemtelenné legyen, s
marhahúst. Elszeldelni karéjokra, adagokra a kenye- olyan maradjon.
ret. Elsteldelni a dinnyét, kerek sajtot.
ELSZÉMTELENÜL, (el-szémtelenül) ősz. önh.
ELSZELDELÉS, (el-szeldelés) ősz. fn. Egymás L ELSZÉMTELENÉDIK.
után, több szeletekre elmetszés. Ditmóláb, fVttSlt
ELSZENDERÉDÉS, (el-szenderédés) ősz. fn.
nyelv, tájt elszeldeléte.
Szendergő állapotba esés, elszunnyadas.
ELSZÉLED, (el-széled) ősz. Önh. Minden irányELSZENDERÉDIK, (el-szenderédik) ősz. k.
ban, rend nélkül eloszlik, szétmegy. Elítéled a nép a
Emberről
mondjuk, midőn oly gyöngéd álom környétemplomból, snnhátból. Elttélednek a met9n az okolkezi,
melyből
könnyen fölébred. Elnenderedik át
bál stábodon bocsátott gulyamarhák. Ás emberek elüdülő'
beteg.
Elttenderedik
anyja Mén a otecsemS. Kölstéledtek a világ minden restéire. V. ö. EL, (2) és
tői
kifejezés,
s
különbözik
a prosaibb elttunnyad igéSZÉLED.
től.
V.
ö.
SZENDÉK.
ELSZÉLEDÉS, (el-széledés) ősz. fn. MindenELSZENDERÉG, (el-szenderég) ősz. önh. Szenféle irányban, rend nélküli eloszlás, szétmenés. Noé
derben, azaz folytonos gyönge álomban van. Elnenmaradékainak elttéledéte. V. ö. ELSZÉLED.
deregni a kedvei karjain. Elttenderegni a hUvVt ArELSZELEL, (el-szelel) ősz. áth. és «nh. 1) Va- nyak alatt, » csVrgö patak melleit. V. ö. EL, (sí) és
laminek szelelését bevégzi. A kinyomtatott gabonát
SZENDERÉG.
mind elsteltltük. 2) Tréfásan szólva, ám. szelesen, szeELSZENDERÍT, (el-szenderít) ősz. áth. Gyönleskedve elmegy, hír nélkül eltávozik.
géd, kedves álomba merít, gyöngédeden elaltat. J5ZELSZELESÉDIK, (el-szelesédik) ősz. k. 1) Az ttenderíteni az Ölben ringatott kisdedet. Átv. ért. az
időről mondják, midőn igen sok a szél. Éjttaki hideg akarat szilárdságát elveszi, s puhaság, tehetetlenség
etSk után elsttlesedik a» idS. 2) Atv. ért. hebehur- karjába veti. Elttenderiték ős élet gyVnyörei, ám élgya, hirtelenkedő, csapdi eszüvé, természetűvé ralik. vetetek.
Nagy városban tok fiatal ember eltteUtedik. V. ö.
ELSZENDERITÉS, (el-szenderitós) ősz. fa.VaSZELES.
lakinek szenderbe, azaz gyöngéd, könnyű álomba
ELSZELESÉDIK, (el-szélésédik) ősz. k. Szé- ejtése.
lesre terjed el, széltében növekedik, elkövéredik. V.
ELSZENDERÜL, (el-szenderül) ősz. önh. 1.
ö. SZÉLES.
ELSZENDERÉDIK.
ELSZELESÍT, (el-szelesít) ősz. áth. Átv. ért.
ELSZENNYESÉDIK, (el-szennyesédik) ÖBX. k.
szelessé, szeleskedővé tesz.
A szenny lassanként ellepi, elcsunyítja. ElstennyeteELSZELESÍT, (el-szélésít) ősz. áth. Igen szé- dik a fehérruha. Elttennyeiednek át asttalkendSk, ablessé tesz, széltében elterjeszt
roszok. Elszennyesedik át ágynemű. Elttenttyetedik át
ELSZÉLESZT, (cl-széleszt) ősz. áth. Azt teszi, árét, két. Átv. ért. Elstennyesedik át ember, azaz rueszközli, hogy valamely tömegnek egyes tagjai vagy hája. V. ö. SZENNY.
részei, különféle irányban eloszoljanak, szétmenje' ELSZENNYEZ, (el-szennyez) ősz. áth. Valamit
nek. ElttéUttteni a Útadók csoportjait. Ét onnét íté- szennyel bemocskit, elcsunyít Elttennyetni át VngSt,
letttette el őket a* Úr minden tartományok ttinére. gályát, kendb't. Erkölcsi ért alacson bűn által jelle(Mozs. I. 40. 9.) V. Ö..EL, (2) és SZ ÉLESZT.
mére homályt von. Hivatalát, rangját topánjai elELSZÉLESZTÉS, (el-szélesztés), ősz. fn. Cse- ttennyetni. EUtennyexni magát holmi elvetemedett emlekvés, mely által valamit elszélesztünk. V. ő. EL- berek társaságával. V. ö. SZENNYEZ.
SZÉLESZT.
ELSZENNYEZŐDIK, (el-szennyeződik) ősz.
ELSZÉLHED, (el-szélhed) 1.
belsz. Inkább önmagától, mint külső érintkezés 41U1
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uennyet kap, szennyessé lesz. A ruha egyedül vitelét
által it elszennyeződik.
ELSZENNTÍT, (el-szennyít) ősz. áth. 1. ELSZENNYEZ.
ELSZENNYÜL, (el-szennyül) ősz. önh. 1. ELSZENNYESÉDIK.
ELSZENVED, (el-saenved) ősz. önh. Valamit
szenvedve eltűr, kiáll, a nélkül, hogy azt elhárítani
akarná, vagy panaszkodnék ellene. Ás okot cseléd elKtm-edi ura Kételyeit. V. 8. EL, (2) és SZENVED.
ELSZENVEDÉS, (el-szenvedés) ősz. fn. Valamely szenvnck, bajnak, kellemetlen behatásnak, panasz, daczolás, ellenállás nélkül, békés eltűrése.
ELSZEPLÖSÖD1K, (el-szeplösödik) ősz. k.
Bőrén a szeplöfoltok elterjednek, elszaporodnak. Némely arczolc nyaranként eltteplös'ödnek. V. ö. SZEPLÖ.
ELSZERET, (el-szeret) ősz. ith. A szeretet vagy
szerelem tárgyát nagyobb szeretettel vagy szerelemmel mástól elidegeníti. Elszeretni másnak kedvesét.
ELSZERETÉS, (el-szeretés) ősz. fn. Cselekvés,
miiiön valamit vagy valakit elszeretünk. V. ö. ELSZERET.
ELSZÉRÉZ, (el-széréz) ősz. áth. 1) Valamely
személyt más valaki szolgálatába, vagy hivatalba,
vagy férjhez juttat. Elszerezni valakit hajdúnak, koeriwak, ttobaleánynak. Elszerezni a leányt férjhez.
2,i Árut, portékát valamely vevőnek elajánl. Elszert:nijó áron a gyapjút. Elszerezni a* eladó házat.
7. ö. EL, (2) és SZEREZ.
ELSZÉRZÉS, (el-szérzés) ősz. áth. Cselekvés,
illetőleg ajánlás, vagy üzérkedés, mely által valakit
Tagy valamit elszerzünk. V. ö. ELSZÉRÉZ.
ELSZÉRZÉSI, (el-szérzési) ősz. mn. Elszerzésstl járó, elszerzést illető, arra vonatkozó. Elszertéti
ajánló levél. Elszerzéti díj.
ELSZÍ, (el-szí) ősz. áth. 1) Tulajd. ért. az állatról mondják, midőn valamely testből a nedvet lassanIfesaa magába húzza. A nadályok, szúnyogok elszíják
a vert. V. ö. EL, (2) és SZÍ. 2) Átv. ért. folytonos
zsarolás által mástól valamit eltulajdonít. A pazarló
gyermekek elszíják apáik vagyonát. 3) Por- vagy pipadohányt, vagy szivart elhasznál. Elszini egy nap
fírj tzelencze feketét. Elszíni év alatt fél mázsa dohí'iyt, ttdi forint áru szivart.
ELSZID, (el-szid) ősz. áth. Szidással elhajt,
> Mz, elkerget. Elszidni ablak alól a lármázó gyern>.k<ttt. V. ö. EL, (2) és SZID.
ELSZIGETEL, (el szigetéi) ősz. áth. 1) Bizonyos térséget vagy testet úgy körülkerít, vagy külön
vilaszt, hogy sziget gyanánt egyedül áll, s hozzá
férni vagy nehezen, vagy épen nem lehet. Elszigetelni
ni itt az emberek társaságától. Elszigetelni a dögn'rz>>fn szenvedő helységet, tartományt. L') A villany\ir.ban, elszigetelni valamely testet ám. oly testek
elkülöníteni, melyek a villanyt tovább nem vek, milyenek, az üveg, selyemzsinór stb. (Isolare).

ELSZIGETELÉS , (el-szigetélés) ősz. fn. Cselekvés , mely által valamely tért vagy testet elszigetelünk. V. ö. ELSZIGETEL.
ELSZIGETELTSÉG, (el-szigetéltség) ősz. fn.
Állapot j midőn valami vagy valaki elszigetelten van
vagy áll.
ELSZIGETÉZ, (el-szigetéz) ősz. áth. 1. ELSZIGETEL.
ELSZIGORODIK, (el-szigorodik) ősz. k. 1)
Szigorú természetűvé leszen. V. ö. SZIGORÚ. S)
Szoros, szűk, nyomon! állapotba, helyzetbe jut, elszegényedik, elnyomorodik.
ELSZIKKAD, (el-szikkad) ősz. önh. A sárról
mondják, midőn el- vagy megszárad. Mátyusföldén :
elczikkad. V. ö. EL, (2) és SZIKKAD.
ELSZIKKASZT, (el-szikkaszt) ősz. áth. A sárról mondjuk, midőn azt valami elszárasztja. A tavaszi szél elszikkasztja a téli tarát.
ELSZIKRÁZIK, (el-szikrázik) ősz. k. Szikrákat
szórva elég, elhamvad. Némely ttízjáléki készületek
meggyujtva elszikráznak. V. ö. SZIKRA.
ELSZILAJODÁS, (el-szilajodás) ősz. fn. Elvadulás, korlátnak, törvénynek nem tűrése. V. ö. ELSZILAJODIK.
ELSZILAJODIK, (el szilajodik) ősz. k. Különösen a lóról és szarvasmarháról mondják, midőn neki vadul, és semmi korlátot, köteléket nem tűr. Átv.
ért. mondjuk emberről is, ki a társadalmi törvények
és szokások daczára elvadul, kicsapongóvá lesz, s
féktelen állathoz hasonul. V. ö. SZILAJ.
ELSZILÁL, (cl-szilál) ősz. áth. Valamit szélnek eresztve széthány, szétszór. Elszilálni lapáttal a
polyuát. A böízült bika elszilálja szarvaival a petrenczéket. Bújában elszilálni szép fürtéit.
ELSZINÉL, (el-szinél) ősz. áth. Tettetve, a dolognak más színt adva, eltitkol valamit. Elszinelni v.
(szokottabban) elszinleni boszuságát. Elszinelni szándékát.
ELSZINÉLKÉDIK, (el-szinélkédik) ősz. k. Tettetővé, képmutatóvá lesz, álszinü szokásokat, természetet ölt. Ritka használatú.
ELSZÍNLIK, (el-színlik) ősz. k. Bizonyos tárgy
színre nézve egy másiktól elüt, különbözik ; eredeti
szinét elveszti. A dolmány ttjjai elszinlenek annak derekától. Ritka használatú. V. ö. EL, (2) <5s SZÍNLIK.
ELSZINTELENÉDIK, (elszinteleué.lik) ősz.
k. Szinét lassan-lassan elveszti. Mondják különösen
emberről, kinek arcza elsáppad, elhalaványul, eredeti
élénk minőségét, pírját elveszti.
ELSZINTELENÜL, (el-szintelenül) ősz. önh. 1.
ELSZINTELENÉDIK.
ELSZIRTOSODIK, (el-szirtosodik) 1. ELSZURTOSODIK.
ELSZITÁL, (el-szitál) ősz. áth. Bizonyos menynyiségü lisztet vagy más valamit szitán általereszt,
megtisztít, s ezen munkáját bevégzi. Elszilálni a sütni való lisztet. Elszitálni a mozsárban törött dohányt.
V. ö. EL, (2) és SZITÁL.
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ELSZONTYOLODIK, (el-szontyolodik) L ELELSZIVEL, ELSZÍVEL, (el-izivel v. -szível)
6sz. áth. Szívesen eltűr, elszenved, megtörténni en- SZOMPOLYODIK, 1).
ELSZOP, (el-szop) ősz. áth. Csecsemő állatról
ged valamit Kedvedirt tokát elttfveUk. Ett senki kedmondják, midőn más csecsemő elől a tejet elszfja. A
veért el nem ttivelem. V. 5. EL, (2) és SZÍVEL.
ELSZOKÁS, (él-szokás) OBI. fn. Valamely szo- tolvaj bárány elttopja át idegen anya tejét.
ELSZÓR, (el-szór) ősz. áth. 1) Tulajd. ért. apró
kásnak elhagyása; olyas mitől megszűnés, mit rendesen tenni szoktunk. Ás elttokát nem oly könnyű dolog. részekből álló gyfitestet, pl. gabonát, lisztet, homokot,
por- vagy vágott dohányt stb. széthány, elhullat,
V. ő. ELSZOKIK.
ELSZOKIK, (el-szokik) ősz. k. Valamely szo- szélnek ereszt 2) Szélesebb ért a rendben levő holkást abban hagy; olyas mitől megszfin, eltér, mit miket ide-oda hányja, rendetlenül eldobálja. Elttórm
rendesen cselekedett, gyakorlott. Elttokni át ivottól, a könyveket. Elttorni a műhelybe való ttertsámokat.
játéktól, éjjeli dombérotáttól. Elttokni a dologtól. V. 3) A szórást (gabonaszórást) elvégzi. V. 8. EL, (2)
ö. EL, (2) és SZÓK v. SZOKIK.
és SZÓR.
ELSZÓRAKOZÁS, (el-szórakozás) 1. ELSZÓELSZOKTAT, (el-szoktat) ősz. áth. Valakivel
bizonyos szokást abban hagyat; azt eszközli, cselek- RÓDÁS, 2). 3).
szi, hogy valaki lassan-lassan megszűnjön azt tenni,
ELSZÓRAKOZIK, (el-szórakozik) 1. ELSZÓeltérjen attól, mit rendesen gyakorlott Elttoktatni a RÓDIK, 2).
gyermeket némi illetlentégektSl. Elttoktatni a rettegett
ELSZÓRAKOZOTT, (el-szórakozott) 1. ELSZOa koetmától. Elttoktatni valakit a káromkodottól. V. RÓDOTT, átv. ért
ö. EL, (2) és SZOKTAT.
ELSZÓRÁS, (el-szórás) ősz. fa. Cselekvés, mely
ELSZOKTATÁS, (el-szoktatás) ősz. fa. Cse- által valamit elszórunk. V. ő. ELSZÓR. Gabona,
lekvés , mely által valakit bizonyos dologtól elszok- bab, bortó, kendermag elttóráta. Könyvek, irományok
tatunk. V. ö. ELSZOKTAT.
elttóráta,
ELSZÓL, (ol-szól) ősz. áth. 1) Megszólva, ráELSZORÍT, (el-szorit) ősz. áth. 1) Elnyom,
galmazva egyik embert misiktói elidegenít Egyik szorítva eltávoztat Elttortíani állatáról át elUnhakalmár ehtóloíta a mariktól a vátárlókat. 2) Korholó, dat. 2) Szűkre, szorosra öszvehúzva akadályoz, elszidó szókkal eltávolít, elűz. Elttólani a ctintalan zár. Elttortíani töltetek által a rohanó árvitet. Elgyermekeket a hát elöl. 3) Önható ért folytonosan ttortíani át eOentég útját. V. 5. EL, (2) és SZORÍT.
szól, vagy hangzik, vagy messze elhallik. A nagy
ELSZORÍTÁS, (él-szorítás) ősz. fa. Cselekvés,
harang mettte elttól. Át éjjeli tene elttóloít a ttomttéd mely által elszorítunk valamit V. ő. ELSZORÍT.
helytégbe. V. ö. EL, (2) és SZÓL.
ELSZÓRÓDÁS, (el-szóródás)ösz. fa. 1) Tulajd.
ELSZÓLTT, (el-szólit) ősz. áth. Nevénél fogva, ért. állapot, midőn valamely gyűlésinek, péld. gabovagy máskép szólítva elhí, eltávoztat ElttóUtni át
nának, lisztnek, homoknak részei szerteszállanak,
utbttn áetorgókat. Ha át Itten elttólitja ét árnyékaiszéthullanak. 2) Átv. ért kedély állapota, midőn fitágból. Stólittd el a (Hatból ott át ökríU. V. ö. EL, gyelműnk nincs kizárólag s kellőleg egy tárgyra füg(2) és SZÓLÍT.
gesztve , hanem többfelé oszlik; vagy midőn olyasELSZÓLTTÁS, (el-szólitis) ös«. fa. Cselekvés,
mire van függesztve, melyen nem kellene függenie.
midőn valakit valahová vagy valahonnan elszólitnnk. Komoly gondoUeotátban óvakodni kell át elttónfdáttól.
V. Ö. ELSZÓLIT.
Szorosabb ért a* elmének, figyelemnek szándékos
ELSZOMORÍT, (el-szomorít) ősz. áth. Szomoelfordítása valamely tárgytól, nehogy a tartós ferúvá változtat el; szomorú állapotba ejt V. ö. SZO- szültség ártson. Innen 8) Mulatság, vagy oly foglaMORÚ. EUtomortíani a ttülb'ket. Rótt hírrel elttomolatosság, mely a fáradt elmét enyhíti. Tártatágokban,
rtíani valakit. Éten etet nagyon elttomortíott. Más- trinhátban elttóródátt kéretni. Elttóródátul hírlapokép : megitomortí.
kat, regényeket olvatni.
ELSZOMORÍTÁS, (el-uomorítás) ősz. fa. CseELSZÓRÓDIK, (el-szóródik) ősz. bein. 1) Tolekvés , vagy körülmények hatása, befolyása, mely
lajd. ért. valamely gyütest, péld. gabona, liszt, homok
valakit elszomorft
részei elszélednek, szerteszállnak, széthnllanak. HorELSZOMORODIK, (el-szomorodik) ősz. k. Ke- dátkor tok gabonattem elttóródik. 2) Átv. ért az ész
délyét szomorú indulat lepi el; kedvetlen, bánatos figyelme különféle tárgyakra oszlik. V. S. ELSZÓérzés keletkezik szivében. Állapító ragu neveket vonz, RÓDÁS.
vagy fölött, rajta névutókkal járókat EUtomorodni
ELSZÓRÓDOTT, (el-szóródott) ősz. mn. Ami
valakinek tterenetétlentégén. Elttomorodni barátunk el van szóródva. V. ö. ELSZÓRÓDIK. EUtóródott
halála fölött. Elttomorodtam rajta, midőn hallottam. búza. Elttoródott irományok. Elttóródott elme, gonV. ö. EL, (2) és SZOMORODIK.
dolatok. Elttáródott ember.
ELSZÓRT, (el-szórt) ősz. mn. Ami más által,
ELSZOMPOLYODIK, (el-szompolyodik) ősz.
k. 1) Elkedvetlenedik, lelki ereje leverődik. 2) Szom- külső oknál, erőnél fogva van elszórva, péld. elttórt
polyodva elmegy, eltávozik. V. 8. SZOMPOLYODIK. buta, melyet a vető ember a szántóföldön elhányt;
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Tigy • szóró ember » szérűn tisztává tett Atv. ért.elalszik, könnyű álomba merül. Elszúnyadni a tttttuerte ÜTŐ, sierte fekvő, szét helyezett Eltzórt hely- leieéken, pamlagon. V. ő. SZUNYÁD.
Ugek, vagy hátak. A pusztákon elszórt tanyák. Eltzórt
ELSZÜNNYASZT, ELSZÚNYASZT, (el-szunykatonai állatok a haramezSn.
nyaszt v. —szúnyaszt) ősz. áth. Cselekszi, eszközli,
ELSZORUL, (el-szordl) ősz. önh. Szűk helyen logy valaki elszunnyadjon. A beteget legyezgetve, a
öszrehuzódik, • mozgásában akadályoztatik. Elszorul eitdedet ringatva eltntnnyatztani.
a víz a etatornában. Nagy fájdalmában dtiorált a
ELSZUNYDIKÁL, (el-szunydikál) ősz. önh.
«<«. V. 9. SZORUL.
Gyakran és folytonosan szunyva, azaz fejét elbóloELSZORULÁS, (el-uorulas) ősz. fn. Szűkülő ;atva, s gyönge szuszogó hangot eresztve, claluddoállapot, helyzet, midőn valami elszorul.
;ál. EUtutiydikálni a predikáetió alatt. Használtatik
ELSZÓTALANÍT, (el-szótalanít) Ősz. áth. Azt Argycsettel is : EUzunydikdlni a munka idejét. V. ö.
teui, hogy valaki szótalanná legyen. V. ö. SZÓ- SZUNYDIKÁL.
TALAN.
ELSZURTOSODIK, (el-sznrtosodik) ősz. k.
ELSZÓTALANODIK, (el-szótalanodik) ősz. k. Ronda piszokkal, mocsokkal, pl. szarokkal, koromKévéi beuédÜTé , hallgataggá lesz , elnémul. A roa- mal, olajjal, zsírral elkenődik, clcsunyúl. ElszúrtoíogányszerttS, tártatágkerülS ember eltzótalanodik.
dik a varga keze. Eltturtotodik a kovád, lakatot Onge.
ELSZÓTALÁNUL, (el-szótalanúl) ősz. önh. 1. V. ö. SZURTOS.
ELSZÓTALANODIK.
ELSZUSZAKOL, (el-szuszakol) ősz. áth. Tulajd.
ELSZÖ, (el-szö) ősz. áth. A szövést elvégzi. ért. valamit szuszakba, szuszékba, (hombárba) elrejt,
íiinálunk már elszSttek. Némelyek szerént oly érte- eltakarít. Általános ért. titkon elrakosgat, eldug, ellemben is vétetik mint : hibásan , roszál sző valamit; csempész.
de ez nem igazi jelentés. V. ö. EL.
ELSZÜL, (el-szül) ősz. áth. A szülést bevégzi,
ELSZÖKEL, (el-szökel) ősz. önh. Szőkéivé, a magzatot világra hozza. Már akkor it ron vala,
azaz könnyeden szökve , lejtve tovább megy ,
mikor az anyja eltzitíte. Néha annyit is tesz, mint :
korán, időnek előtte, idétlent szül. Ijedtében elitülte
ELSZŐKÉS, (el-szökés) ősz. fn. Titkos elilla- gyermekét.
nis, eltávozás. V. ö. ELSZÖKIK.
ELSZÜR, (el-szttr) ősz. áth. A szűrést elvégzi.
ELSZÜRCSÖL, (el-szfircsöl) ősz. áth. SzürcsölELSZÖKIK, (el-szökik) ősz. k. 1) Olyanról
mondjak, ki bizonyos helyről, hová kötelesség, szer- ve, azaz, fogai között sziirögetve elszí, elszop. Elződés, vagy akii-mely ok kötve tárta, titkon eltávozik, sztírcsölni a csészébe töltött kávé fölét. V. ö. EL, (2)
elillan. EUtOkUc a ron szolga. Elszoknék tömlözzböl és SZÜRCSÖL.
a rabok. ElttBük a katona , ki ttolgdlni nem akar.
ELSZÜRETÉL, (el-szüretél) ősz. áth. A szüreEtáéba a bünteti* eW. Elszokni a váróiból. 2) Igaz, tet elvégzi, azaz, leszedi és kisajtolja a szőlőt. Rentörvényes úton, menekedés végett, titkon elmegy, desen targyeset nélkül, tárgyra nem mutató alakban
elfut EUtSkni a gyükotok dől.
használtatik. Mi elszüreteltünk, de tzomtzédunk még
ELSZÖKTET, (el-szöktet) ősz. áth. 1) Titko- nem itürelelt el. V. ö. SZÜRET.
san »lm<mni , elillanni enged vagy segít valakit , ki
ELSZÜRETÉLÉS, (el-szüretélés) ősz. fn. Szőbizonyos helyre kötelesség, szerződés, vagy akármely lőszeti munka, midőn a szőlőszedést és kisajtólást elegyéb által le van kötve. Elnoktetni a hadi foglyo- végzUt
- ^
kat. ElaOktetm a tolvajt. 2) Futás által megszabadít.
ELSZÜRLIK, (el-szfirlik) ősz. k. A fejős állat,
pl. tehén, juh , kecske, tejet adni megsziin. EltzUrEUtSiUfin a halaira kéretett jó barátot.
ELSZÖKTETÉS, (el-szöktetés) ősz. fn. Cselek- iSttek a tehenek, azaz, nincs tejök, nem lehet őket fejni.
Tét, mely által valakit elszöktetnek. Hadi foglyok,
ELTAGAD, (el-tagad) ősz. áth. 1) Igazán, vago»M*téc8 rabok elnökletbe. V. 3. ELSZÖKTET.
lóban megtörtént dologról azt állítja, hogy meg nem
ELSZÖRNYED, (el-szörnyed) ősz. önh. Vala- történt. (El igekötő nélkül azt is jelenti, hogy valómely szomj, vagy szörnyű dolog látására, vagy hal- ban nem történt meg, a minek meg nem történtét
lomására igen elijed, visszairtózik. Elsztirnyedni vala- állítja). Eltagadni az Ígéretet. Eltagadni a mondott
szót. Eltagadni a kSlciSntött pénzt. Eltagadni előbbi
ní« vagy valamitől. V. 5. SZÖRNY, SZÖRNYŰ.
ELSZÖRNYÜKÖDIK, (el-szörnyűködik) ősz. k. vallomását. 2) Valamit magáénak lenni nem vall. ElValamely szörnyű dolog fölött rendkívül elbamúl, el- tagadja hitét, nemzetét, hazáját. Eltagadja rokonait.
csodálkozik , s ismételve mondja e szót : szörnyű l Az utóbbi jelentésben máskép, és közönségesebben :
aömyüt V. 5. SZÖRNYŰ. Állapító ragokat vonz. megtagad. V. ö. TAGAD.
EUtSnryüktSdni valamin.
ELTAGADÁS, (el-tagadás) ősz. fn. Szóbeli
ELSZŐRÖSÖDIK , (el-szőrösödik) ősz. k. A nyilatkozás, mely által eltagadunk valamit. V. ö.
txör ellepi, nagy bőségben nő meg rajta. ElszSrSto ELTAGAD.
ük ős oreso, keze, melle. V. ö. SZŐR.
ELTÁGIT, (el-tágit) ősz. áth. Igen szélesre,
ELSZUNNYAD, ELSZÚNYAD, (el-szunnyad bőre kiterjeszt. Hosszas viselés tltágitja a csizmát,
T. —szunyád) ősz. önh. Gyönge «tu hangon szuszogva etipSt. V. ö. EL, (2) és TÁGÍT.
19*
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ELTAGOL, (el-tagol) ősz. 4th. 1) Elbonczol,
részekre elvág, metél. Mondatik különösen az állati
testnek eldarabolásáról. A mészárosok eltagolják a
levágna SkrOt, a hentesek a leolt dismót. 2) Tréfás
kiejtéssel : tagról tagra, tetőtől talpig eldönget,
megver.
ELTAGOLÁS, (el-tagolis) ősz. fa. Cselekvés,
illetőleg metélés, vágás, mely által valamely testet
eltagolnak, elbonczolnak.
ELTÁGUL, (el-tágul) ősz. önh. Elszélesedik,
elbövül, nagyon elterjed, belterjedelme igen megnagyobbodik. V. 8. EL, (2) és TAGUL. Átv. ért némely vidéki szokás szerént: eltakarodik. Eltágvlg
innét, ha mondom.
ELTÁGULÁS, (el-tágulás) ősz. fn. Ruganyos,
nyulékony testnek azon állapota, midőn területe nagyon megbőviil.
ELTAJTÉKZIK, (el-tajtékzik) ősz. k. 1) Addig tajtékzik, mig végre tajtékzani megszün. Eltajtékssik a méz, a mtut. 2) Tajtékozva eltűnik, elmúlik.
Eltajtékzotl a haragja, mérge. V. ő. TAJTÉK.
ELTAKAR, (el-takar) ősz. áth. Elfód, beborít.
Eltakarni kendövei ás arctól. Eltakarni a legyek elöl
a csemegéket. Képes kifejezésben : eltemet, magába
fogad.
„Hazádnak rendületlenül
Légy híve 6 magyar,
Bölcsőd az, majdan sírod is,
Mely ápol, s eltakar."
(Vörösmarty).
V. ő. EL, (2) és TAKAR.
ELTAKARÍT, (el-takarít) ősz. áth. 1) Elszórt,
hányt vetett dolgokat láb alól, az útból féke rakosgat, illő helyeikre teszi. Eltakarítani a Mennyet Iconyhaedéiiyeket. Mondjuk tárgyeset nélkül is. Mi már
eltakarítottunk, azaz a takarítást elvégeztük. Hát ti
nem fogtok eltakarítani t 2) Elparancsol, elküld, így
szólva : takarodjál el. Eltakarítani háttól a tolakodó
vándorkoldutokat. 3) Valamit maga számára elvisz,
eltulajdonít; elhasznál. Amit a haldokló körül talált,
eltakarította. Minden ételt-italt eltakarítottak. 4) Csűrbe, éléskamarába gyűjt, behord. Eltakarítani a ssénát, gabonát. 5) Eltemet A halottakat eltakarítani.
V. 6. EL, (2) és TAKARÍT.
ELTAKARÍTÁS, (el-takaritás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit eltakarítunk. Edények eltakarítása. Gabona, széna eltakarítása. StUleink, rokonaink
eltakarítása. V. 6. ELTAKARÍT.
ELTAKARODÁS, (el-takarodás) ÖBZ. fn. Helynek, bizonyos jeladásra, vagy más indokból oda hagyása. V. ő. ELTAKARODIK.
ELTAKARODIK, (el-takarodik) ősz. k. 1)
Helyről, melyet elfoglalt, bizonyos jeladásra, vagy
különös indokból eltávozik. Eltakarodni mise, vagy
predikáczió (szent beszéd) után a templomból. Eltakarodni a színházból. Eltakarodnak a katonák, midőn
dobnóra tovább indulnak. Eltakarodni a közelgő ve-
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szély elöl. 2) Kedélyes kifejezéssel : elhordja magát,
fölszedvén sátorfáját eltávozik; érezvén a kolbászbűzt elkotródik, elhordja irháját. Eltakarodni a rendőrök elöl. Nem takarodol el tüstént t Takarodjatok!
V. ö. EL, (2) és TAKARODIK.
ELTAKAROSZIK, (el-takaroezik) 1. ELTAKARODIK.
ELTAKARÚL, (el-takarúl) ősz. önh. lásd : ELTAKARODIK.
ELTAKNYOSODÁS, (el-taknyosodás) ősz. fa.
A nedvek rendetlen állapota, midőn fölötte sok takony, nyalka válik belőlök. Különösen : lónyavalya,
mely ragadós, és jobbára gyógyíthatatlan.
ELTAKNYOSODIK, (el-taknyosodik) öaz. k.
A takony igen nagy bőségben fejlődik ki benne. Különösen : a lóról mondják, midőn ragadós, és gyógyíthatatlan takonyfolyásba esik. V. ö. TAKONY.
ELTAKÚL, (el-takúl) ősz. önh. Székelyea tájszólással ám. eltakarodik, elhordja magát
ELTALÁL, (el-talál) ősz. áth. 1) A kitűzött
czélpontot, vagy czélul kitűzött testet illő helyen
megérinti, megüti, lövi, vágja, szúrja stb. Eltalálni a
felugratott nyulat. Eltalálni dárdával ás ellenség szivét. Eltalálnia czélkörí. Eltalálni a f eldobott krajczárt. 2) Mesének, rejtélynek, példabeszédnek értelmét , czélzását megleli. Eltalálni a rejletttsót. Eltalálni mamák gondolatát, szándékát. 8) A festészről
mondják, midőn az általa festett arczkép teljesen hasonlít az eredetihez. Gyermekeket nehéz eltalálni. 4)
Gúnyosan szólva : valamit fonákul talál, roszúl fog
föl. No est ugyan eltaláltad. Eltaláltad ssaroa között
a tögyét. (Km.).
ELTALÁLÁS,. (él-találás) ősz. fn. Cselekvési
eredmény, midőn valamit eltalálunk.
ELTALICSKÁZ, (el-talicskáz) ősz. áth. Talicskán elhord, eltakarít, elszállít EUalieskázni a kiásott
földet, a bástyaomladékokat. V. ö. TALICSKA.
ELTALIGÁZ, (el-taligáz) ősz. áth. Taligán elhord, eltakarít, elszállít Eltaligázni az öszvegereblyélt
gitgatt, száras ágakat stb. V. ö. TALIGA.
ELTÁMOLYOG, (el-támolyog) ősz. önh. Támolyogva, azaz, ide-oda támaszkodva, nehezen dűlöngve eltávozik, elmegy, eljár; eltántorog. Félrészegen, ét álmosan eltámolyogni valahová. V. ö. TÁMOLYOG.
ELTÁNCZOL, (el-tánczol) ősz. áth. 1) Valamely tánczot eljár, ellcjt, elrop. Eltánczolni a legújabb körmagyart, koszorutánezot, palotást, társalgót,
sortánctot. 2) Táncz által elkölt, elveszteget, elmulat
valamit EUánetobii pénzét, egészségét, idejét. 3) Folytonosan tánczol. Alkonyaitól világos virradtig ettánezol. V. ö. EL, (2) és TÁNCZOL.
ELTANÍT, (el-tanít) ősz. áth. 1) Folytonosan
tanít, oktat Ö még eltaníthatja a* ifjakat több evetig,
ő képes, ét késs eltanítani késő koráig. 2) Hamisaágra, roszra tanít Ellanitani a gyermeket.
ELTÁNTORÍT, (el-tan torit) ősz. áth. Tulaj d.
azt teszi, hogy valaki cltántorodjék. Eltántorította a
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Kiváró* bor, sSr. Átv. ért jó szándékától, eltökélésé- ben lenyír. Eltarolni valaki haját. Eltarolni a 16 setöl, határozatától valakit elvon, balútra rezet, elcsá- rényét. Az utóbbi jelentése ritkább használatú. V. ö.
bít, megveszteget. Valakit Ígéretekkel, ijesztenél, pénz- TAR, TAROL.
ül, hivatallal eltántorítani. Sokat eltántorított már a
ELTÁROLÁS, (el-tarolás) ősz. fn. Cselekvés,
verdém i». V. 8. TÁNTORÍT.
midőn valamit eltarolunk. V. ö. ELTAROL. Gaznak,
ELTÁNTORÍTÁS, (el-tántorítás) öez. fn. Cse- gyomnak, szőrnek eltárolása.
lekvés, mely által valakit eltántorítnak. V. ö. ELELTART, (1), (el-tart) ősz. áth. 1) Elvisel, elTÁNTORÍT.
bir, elhord. Eltartani valakit kézen. A terhet eltartani
ELTÁNTORODÁS, (el-tántorodás) ősz. fn. Testi a vallókon. Két mázsát eltartani a fejen. 2) Eltáplál,
vagy lelki gyengeségből, gyarlóságból eredő állapot, szükségesekkel ellát. Minden helység eltarthatná a
midőn valaki eltántorodik.
maga koldusait. S) Elmulat, elfoglal valakit. EltarELTÁNTORODIK, (el-tántorodik) ősz. k. 1) tani a társaságot szóval, beszéddel, tréfával. V. ö.
Szédelgés, gyengeség, vagy más nyavalya következ- TART, áth.
ELTART, (2), (el-tart) ősz. önh. 1) Folytatótében szilárd állását elveszti és csaknem lerogy. Máskép : mtglántorodik. Úgy fejbe vágták, hogy eltánto- lag , hosszabb ideig eláll, el nem romlik, elmarad.
rodott bele. 2) Az egyenes, igaz útról eltér , gyarló- Kímélettel sokáig eltart a ruha , az egészség. 2) Folyság, vagy tudatlanság miatt Ellántorodni az erkölcs tonosan létezik. A lakoma eltartott három óráig. Ezen
országgyűlés sokáig elfog tartani.
SKényérSl. V. ő. EL, (2) és TÁNTORODIK.
ELTARTÁS, (el-tartás) ősz. fn. 1) Cselekvés,
ELTÁNTOROG, (el-tántorog) ősz. önh. Tántorogva elmegy, eltávozik, eljárkál. V. 8. TÁNTOROG. mely által valamit vagy valakit eltartunk. Tehernek
ELTÁNTORÚL, (el-tántorúl) ősz. önh. 1. EL- eltartása. 2) Valamely tárgynak azon tulajdonsága,
TÁNTORODIK.
melynél fogva eláll, folyvást létezik, el nem romlik.
ELTANUL, (el-tanúl) ősz. áth. 1) Valamely is- Ruhának eltartása, 1. ELTART, áth. és önh.
ELTARTÓZTAT, (el-tartóztat) ősz. áth. Valameretet másnak utánzása, példája, oktatása után maginak megszerez. Eltanulni az angoloktól a gőzösök kit valamitől akadályoz, tova tart, elkésleltet, elvon.
gy-iríátát. A gyermek a nagyoktól tanulja el a ká- A haragos embert eltartdztatni a verekedéstől. Az utast
romkodást. Ext is tőlem tanultad el. 2) Folytonosan elfarlóztatni az elmenéstSl. V. ö. EL, (2) és TARtanúi Égett éjszakákon eltanul. V. ö. EL, (2) és TA- TÓZTAT.
ÉLTÁRUL, (el-tarúl) ősz. önh. Tarrá, kopaszNUL.
ELTANULÁS, (el-tanulás) ősz. fn. Valamely szá leszen. Eltarúlnak száraz forró nyárban a mezők,
ismeretnek , Ügyességnek máeok példája , utánzása, legelök. Eltarál a vén ember feje. V. ö. TAR.
oktatása utáni megszerzése. V. ö. ELTANUL.
ELTASZIGÁL, (el-taszigál) ősz. áth. TaszigátELTAPOD, (el-tapod) ősz. áth. Lábakkal nyom- va, azaz, többször taszítva, tovább nyom, odább tol.
va, T. nyomkodva elzűz, ellapít, semmivé tesz, megöl. Eltaszigálni át útban állókat. Eltaszigálni a partra
EUapodni kertben az uborkát, dinnyét, virágokat. El- torlódó jégdarabokat. Eltaszigálni egymástól a vereketay.dni a göröngyül. Eltapodni a férgeket. A szilaj dőket. V. ö. TASZIGÁL.
/órai- eltapodták az uíctai gyermeket. V. ö. EL , (2)
ELTASZIGÁLÁS, (el-taszigálás) ősz. fn. Cseés TÁPOD.
lekvés, mely által valamit v. valakit eltaszigúlunk.
ELTAPOS, (el-tapos) ősz. áth. Taposva, azaz V. ö. ELTASZIGÁL.
többszörös tapodással, lábnyomással elzúz, ellapít.
ELTASZÍT, (el-taszít) ősz. áth. Egy nyomással,
A harczmtzön átszáguldó louasctapatok ellopottak a
lökéssel valamit eltávolít, hátrálni vagy félre menni
ia'ottakat, is a sebesülteket. Néha kicsinyitó' értelmű.
kényszerít. Eltaszítani partról a csónakot. El taszítani
E-.tapotloJc, mint a férget.
útból a kocsit. El taszítani helyéről az asztalt. EltaszíELTARACZKOSODIK, (el-taraozkosodik) ősz.
tani a szemtelen tolakodót. Átv. ért Valakit barátk. T^raczk nevű füvei beuö ; a taraczk elgyökereseságából, kegyéből, pártfogásából kivet, kitagad , mac.k, elterjed rajta. Eltaraezkosodnak a miveletlen fölgára hagy.
d'.s, kottk. V. ö. TARACZK.
ELTASZÍTÁS, (el-taszítáa) ősz. fn. Cselekvés,
ELTARGONCZÁZ, (el-targonczáz) ősz. áth.
mely által valakit vagy valamit eltaszítunk. V. ö.
Tirgonczaféle járművön elvisz, elszállít valamit. ElELTASZÍT.
íir.j:,nczázni ás utótok málháit.
ELTÁT, (el-tát) ősz. áth. Tulajdonkép : a száELTARJAGOSODIK, (cl-tarjagosodik) ősz. k.
Tarjag nevű kékes foltok terjednek el rajta. Bőre el- ját igen kinyitja, feliárja, alsó és felső ajakait mintegy táuolra elválasztja, egymástól eltávolítja. Ellátja
lar^r.todott. V. ö. TARJAG.
ELTAROL, (el-tarol) ősz. áth. 1) Füvei, gazzal, a száját, mint a sült hal. (Km). V. ö. TÁT. Átv. ért.
Tíry más nővéiiynyel benőtt helyet tarrá tesz, azaz, mondjuk más tárgyakról is, melyeknek szájat tulaji : ivet, gazt, növényt tövig levágván , clszcdi róla. donítunk. Eltátani a zsák szóját.
ELTÁVOLÍT, (el-távolít) ősz. áth. Távolra elX.~k<:p : letarol. Eltarolni a nádas, kákái helyeket,
i a butát, rottot. 2) Szőrt, hajat, gyapjút tő- küld, elparancsol, elutasít; tovább ad rajta; azt cse-
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lekszi, hogy valami távol, bizonyos messzeségben legyen tőle. Eltávolitani megbitott bettélgctét kőiben a
gyermekeket. Eltávolítani egy időre a tanukat. Eltávolítani a vettüyt. V. 8. TÁVOL, TÁVOLÍT.
ELTÁVOLÍTÁS, (el-tárolitia) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit v. valamit eltávolítunk. V. ö.
ELTÁVOLÍT
ELTÁVOLODIK, (el-távolodik) ősz. k. önmagától, vagy külaő befolyásnál fogva lassan-laasan
odább megy, bizonyos helyet, tért oda hagy, vagy
oda hagyni látszik. Látván a* Mentégét kOtelegni, eltávolodott. A magot tengeren menSk elül a* elhagyott
partok mindinkább eltávolodnak. Átv. ért. elidegenedik. A régi jó barátok eltávolodtak egymáttól.
ELTÁVOZÁS, (el-távozás) ősz. fa. Valamely
helyről elmenés.
ELTÁVOZIK, (el-távozik) ősz. k. Távolra elmegy , valamely helyet odahagy. Eltávozni tzilltiföldétSl. V. ö. EL, (2) és TÁVOZIK.
ELTÁVOZTAT, (el-távoztat) ősz. áth. 1) Cselekszi, hogy valaki eltávozzék, elmenjen, oda hagyja
előbbi helyét, állomását. Eltdvottatni a* alkalmatlan,
tolakodó embert. 2) Valamitől megment, megszabadít
Eltávotíatni valakitől a vettélyt. Uram, tdvottatd el
tolunk a doghalált é» éhséget. V. ö. TÁVOZTAT.
ELTÁVÚL, (el-távúl) L ELTÁVOLODIK.
ELTÉBOLYODÁS, (el-tébolyodás) ősz. fa. Az
igazi, egyenes, czélravezető útnak eltévesztése, tétova
bolyongás, eltévelyedés.
ELTEBOLYODIK, (el-tébolyodik) ősz. k. Menés közben eltéved, útjában elbóddl, tétova bolyongóvá (té-bolygóvá) lesz. Sűrű erdőben, éjstaka idején
eltdbolyodni. V. ő. TÉBOLYODIK.
ELTEKER, (el-teker) ősz. áth. 1) Másfelé teker. A kuletot eltekerte. 2) Elcsavar, más értelmet ad
valaminek. A ttokat eltekerni. 8) Folytonosan teker.
ELTEKERÍT, (el-tekerít) ősz. áth. Oldalt teker, helyéből kiteker, tekerve elmozdít. Eltekeriteni
a etavart. EltekerÜeni a etigarudat. Eltekeriteni jobbra vagy balra a nyakat.
ELTÉKOZOL, (el-tékozol) ősz. áth. Tékozolva
elveszteget, elkölt EUékotolni minden vagyonát.
Petőét holmi hattontalan dolgokra eUékonolni. V. 5.
EL, (2) és TÉKOZOL.
ELTELEPEDIK, (el-telepédik) ősz. k. 1) Szálló, nyugvó, vagy lakó helyfii nagyobb terjedelmű
tért foglal el; telepét széltében, hosszában kiterjeszti.
A magyarok egyik nagyobb rétté a tik földön teltfedett el. 2) Máshova telepedik, előbbi lakhelyét elhagyva más lakóhelyet választ A hegylakók nem egykönnyen telepednek el a tiktágra.
ELTELÉS, (el-telés) ősz. fa. 1) Jóllakat, hézagnak , ürességnek kitömődése. Elteléiig enni, tani.
2) Elmúlás. Időnek, napnak, érnek elteléte.
ELTELIK, (el-telik)ösz. k. 1) Segítő ragu névvel ám. jóllakik; minden üressége betőmődik. Eltelni
borral, étellel. A pineték elteltek vittel. 2) Elmúlik.

Ellelik át idS. Eltelnek át évek. Hány év telt el atóta t
V. ö. EL, (2) és TELIK.
ELTEMET, (el-temet) ősz. áth. A holtat, vagy
színholtat bizonyos szertartások kíséretében sírba
teszi. Eltemetni valakit a köt temetőbe, vagy némtettégi itrboltba. Eltemetni a harcéban eleteit vitéteket.
V. S. TEMET.
ELTEMETKÉZIK, (el-temetkénk) Ssz. k. Maga-magát eltemeti, elássa; vagy szándékosan eszközli, hogy valami eltemesse őt A várnagy keltebb
volt át omladékok alá eltemetketni, mint a várt feladni. V. ö. TEMETKEZIK.
ELTENG, (el-teng) ősz. önh. Tengve, azaz,
nyomorúltan, alig csikorogva, fél éhen, szomján eléldegel. Viten ét kenyéren nagy neheten eltengeni. A
itük termét miatt alig tenghet el a ttegény ember. V.
ő. TENG.
ELTENGŐDIK, (el-tengődik) ősz. k. Nyomoraságban, nagy szükséget szenvedve folytatja életét V.
ö. TENGŐDIK.
ELTENYÉSZ, (el-tenyész) ősz. őnh. Önerejénél
fogva, külső befolyás által, azaz, mesterségtől nem
segítve, elterjed, elszaporodik. A vad niiuény eltenyét*
a parlag földön it. V. ő. TENYÉ3Z.
ELTENYÉSZIK, (el-tenyészik) ősz. k. Ipar
hozzájárulta, mivelés, ápolás által szaporodik, vagy
terjed el. EUenyéitnek hatánkban a nemeiOett juhok.
EUenyéantk a kerti növények. V. ö. TENYÉSZIK.
ELTÉP, (el-tép) ősz. áth. Tulajdonkép, valamely szövetet kétfelé vagy ellenkező irányban hdzkálva, rángatva, részekre, rongyokra választ el. Eltépni kapetának vagy tebkOt&nek át óotka fehérrVhát.
Át ebek eltépték köpönyegét. Szélesebb ért elnakgat
Eltépni haragból a levelet. Fogakkal eltépni a hátdarobot. V. ö. TÉP.
ELTÉPDEL, (el-tépdel) ősz. őnh. Valamit több
és kisebb részekre egymás után eltép.
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ELTÉPDÉ8, (el-tépdés) 1. ELTÉPDEL.
ELTÉPED, (el-tépód) 1. ELTÖPÖD.

ELTEPER, (el-teper) ősz. áth. Valamit lábakkal erősen nyomdosva egészen elzdz, eltapos, semmivé tesz, eltipor. A megvetésnek, haragnak egyik
nyomatosabb kifejezése. Elteperlek, mint a férget.
Teperd el a lemmirekelUt. V. ö. TEPER,

ELTÉPÉRÉDIK, 1. ELTÖPÖRÖDIK.

ELTEPERÍT, (el-teperít) ősz. áth. Egy teperéasel elzúz, eltapos.
ELTÉPÉRTÉL, (el-tepertél) ősz. őnh. Szeszélyes kifejezéssel ám. lábhegyen, mintegy toperve a
főidet, elhordja irháját; engedetem nélkül elmegy,
odahagyja a házat, hogy kószáljon.
ELTÉR, (el-tér) ősz. önh. 1) Bizonyos helytől,
iránytól, vagy tulajdonságtól némileg elüt, eltávozik.
Eltérni a* egyénét, igati útról. Eltérni át erényiül, a
jó Mókátoktól. Eltérni előbbi véleményétől, elvdtSl.
Eltérni a ttabálytól. A delejlünek éjitaki mutatója
kevetté eltér át éjitaki tarktól. Eltérnek át álló c*il-

!
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lógok helyeikrSl, midőn az egyenlítőtől majd az egyik,
majd a mink főldsark v. gönc* felé hajlanak. 2)
Tajszokásilag : bizonyos helyen elfér, bizonyos tér
elegendő neki Én kit helyen ii eltérek.
ELTEREPÉLYÉSÉDIK , (el-terepélyésédik)
őu. k. Terepélyes alakban elteijed, elszélesedik.
Mondjuk különösen azon fák nemeiről vagy növényekről, melyeknek ágai vagy levelei igen szétterülnek. EUerepélyetednek a hdnak, gesztenyefák. Eltérefélyetednek némely káposztafajok. V. ő. TEREPÉLYES.
ELTÉRÉS, (el-térés) ősz. fn. Mozgásban levő
tettnek, vagy működő lénynek bizonyos helytől, iránytól, vagy cselekvésmódtól eltávozása. CMlagok eltéri* át egyenlítőtől. Ddejtü eltérése ás éjstaki gönczöl151. A ttónok eltérése a főtárgytól. V. ö. ELTÉR.
ELTERÍT, (el-terít) ősz. áth. 1) Valamit egész
terjedelmében szétfektet , kinyújt Elteríteni a köpönyeget, UpedBt. Elterítem todrófával a tésztát. Elteríteni a szárítandó butát, dohot litttet. 2) Birkózásban valakit ügy földhöz vág , hogy teste végig terül
ELTÉRÍT,
(él-térit) ősz. áth. Bizonyos helyről,
^
irányról másra igazít vagy vezet ; elfordít, más irányt
id. Eltéritni a gulyát a tüosból. Eltéritni valakit a
jó útról. EUéritm valakit előbbi véleményétől. Eltéritni
a választókat egyik párttól a márikho*. V. ö. EL, (2)
é« TÉRIT.
ELTERÍTÉS, (el-terítés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit elterítünk. V. 5. ELTERÍT.
ELTÉRÍTÉS, (el-térités) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit v. valakit eltérítünk. V. ö. ELTÉRÍT.
ELTERJED, (el-terjed) Ősz. önh. Nagyobb és
nagyobb tért foglal el , köre megnagyobbodik, elszélesedik. Elterjed a hízásnak indult tett. Elterjed a
kiáradó, » gátot nem találó vft. Elterjednek a növekedő f a ágai Elterjed alkonyat felé a tettnek árnyéka. Elterjed a kinyújtott lénia. Elterjed a* elhanyagolt mérget teb. Átv. ért Elterjed a Mr. Elterjed a
baltélemáty. Elterjednek át ti; ttokátok, idegen erkölesök. V. 5. TERJED.
ELTERJEDÉS, (el-terjedés) ősz. [fn. Mozgékony, tiltható tulajdonsága valaminek, mely szerént
elterjed. Y. 5. ezt V(tnek elterjedtté. Faágak, árnyék, moetárok, homokok elterjedése. Népek, ttokátok,
ertolctBt elierjedéte.
ELTEBJESZKÉDIK, (el-terjeszkédik) ősz. k.
Tolajdonkép, állatról mondják, midőn elnyojtózkodik,
tagjait azétveti, magát felfújja. Kézzel-lábbal eltérjtstktdm. EUerjeakedUc, mint a felfújt béka. Szélesebb ért. nagyobb tért, helyet foglalni iparkodik,
mindegyre szélesbedik, nagyobbodik, szétmegy, hátiéit, befolyását messzebb és messzebb gyakorolja.
4i angol katalom a vüág minden rétiéire elterjeszke£<a. V. S. TERJESZKEDIK.
ELTERJESZT, (el-terjeszt) ősz. áth. Cselekszi,
"zkóili, hogy valami elterjedjen. V. 8. ELTERJED,
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TERJESZT. A repülő madár elterjeszti ttámyait. A
ttakáet elterjettti a rétesnek való tétttát. A hódítók
elterjesztik hatalmokat. A hírlapírók tok hamis, ét
alaptalan hírt terjesztenek el,
ELTERJESZTÉS, (el-terjesztés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit elterjesztünk. Műveltség,
ipar, szelídebb erkölcsök elterjesztése. A keresztény vállát elterjesztése. V. ö. ELTERJESZT.
ELTERPED, (el-terped) ősz. önh. Egymástól
elválván, szétnyúlik, alapjában elterül. (V. ö. TÉR,
TERP). Elterpednek a lábak, midőn szétvetjük. Eltérpednek az ujjak, ha zongorázunk vagy araszolunk velök. Elterpednek 'át eltörött szék lábai. V. ö. TERPED.
ELTERPESZKÉDIK, (el-terpeszkédik) ősz. k.
Lábait szét vetve áll, azaz a lábak közti tért (terepet) nagyobbítja. Elterpeszkedik, mint a béka. V. ö.
TERPESZKEDIK.
ELTERPESZT, (el-terpeszt) ősz. áth. Cselekszi,
hogy valami elterpedjen. V. ö. ELTERPED. Eltérpetzti kezét, lábát. Elterpeszti fülig a száját. Elterpeszti ujjait.
ELTERTYED, (el-tertyed) ősz. önh. Puha, lágy
testről mondják, midőn belső szétoszlásánál fogva
kitágul, szétmegy. Eltertyed a rohadásnak indult
gyümölcs, tök, dinnye. Eltertyed a vén emberen a hús,
midiin csak úgy ligg-lóg rajta. Az általános értelmű
terjed igének egyik különös faja, melytől az ellerped
ismét különbözik.
ELTÉRTYEDT, (el-tertyedt) ősz. mn. Ami
lágysága miatt szét van lapalva. Eltertyedt keletlen
kenyér. Eltertyedt dinnye, tök, szilva. Eltertyedt hátú
vén ember. Eltertyedt ctScsü asszony.
ELTERÜL, (el-terttl) ősz. önh. Belső erejénél
fogva elszélesedik, nagyobb és nagyobb tért foglal
el. Hanyatt fekve, kezét-lábát tzétvetve elterült a földön. Elterül a tálba öntött kása. Elterül a medréből
kiömlött víz. Elterül a nöoekedö város. Elterülnek a
földre keveredett munkások. Szenvedő értelme látszik
ez ilyenekben : elterült a földhöt csapott legény. Elterül a szétzúzott kalap. Elterül a döglött béka. Azonban itt is, ha ezen mondatokat elemezzük, a szenvedő
lét tulajdonképen mindig egy másik igében, mint
okban rejlik, pl. mid'ón a legényt földhöt csapták, át
elterült bele ; midiin a kalapot szétzúzták, az (öttveállását vesztve) elterült stb., tehát csapat, aitát volt
oka az elterülésnek.
ELTERÜL, (el-térül) ősz. önh. Bizonyos helytől, iránytól eltávozik ; valamitől elpártol. Különbözik az eltér igétől, mennyiben ez tiszta önhatás, vagyis
belső erőtől származó működés; amaz pedig némi
külső hatással van párosulva. Eltérünk valamely véleménytől saját meggyőződésünk után, elterülünk pedig, midőn mások bírnak arra bennünket.
ELTERÜLÉS, (el-terülés) ősz. fn. Valamely
testnek széltében, hosszában kinyulása bizonyos tér
fölött.
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ELTÉRÜLÉS, (el-tórttlés) ősz. fa. Elterel, mely
némi anyagi vagy szellemi külső hatással van párosulva. V. 6. ELTERÜL.
ELTERÜLT, (el-terült) ősz. mn. Ami el Tan
terülve. V. ö. ELTERÜL. Elterült várót. Matté elterült árvü.
ELTÉRV, (el-térv) ö§z. fii. Ami a köz szabálytól eltér; kivétel a szabály alól. (Anomália). Új és
ajánlatos műszó.
ELTÉRVES, (el-térves) ősz. mn. Eltérő, mely
a közjzabálytól eltér; s közszabály alól kivétetik.
Új és helyesebb műszó, az anomalus kifejezésére,
mint itabálytalan, mert, ami a közszabálytól eltér,
azért a maga nemében szabályos lehet, pl. a tét*, vet*,
vitt, hite igék eltérvetek, eltérők, azaz a közönséges
ragozásmódtól eltérnek, de azért bizonyos tekintetben mégis szabályosak.
ELTESZ, (el-tész) ősz. áth. 1) Máshová elhelyez, elmozdít. Eltenni a* asztalról át oda nem való
tárgyakat. Eltenni a tükrM át ablakból. 2) Utóbbi
használat végett félre tesz, eltakarít. Eltenni a télre
való gyümölcsöt, tojást, szalonnát. Eltenni 9 maradékételt mát napra. 8) Meggazdálkodik. Évenként eltenni
néhány ttáz forintot. 4) Hivatalból elmozdít, kiad valakin. Eltették láb alól. V. ö. EL, (2) és TESZ.
ÉLTÉIT, (el-tétt) ősz. mn. Ami jövő használat
végett el van téve. V. ö. ELTESZ. Télre eltett eletég.
Eltett gyttmVlct, káponta. Eltett pént, jövedelem.
ELTETVESÉDIK, (el-tetvesédik) ősz. k. A tetfik elszaporodnak rajta vagy benne. Tisttátalaniág
miatt eltetvetedni. Néha eltetvesednek a tyúkok it. V.
ö. TETVES.
ELTETVESÍT, (el-tetvesít) ősz. áth. Tetvessé
tesz, valakin v. valamiben a tetflket elszaporítja. Eltetvettíeni a* ágyat, fehérruhát. A lóganéj eltetvetUi a
növényeket. V. ö. TETÜ.
ELTÉVED, (el-téved) ősz. önh. 1) Az igazi
egyenes utat elveszti, a kitűzött iránytól oltér. Eltévedni estét éjjel, türU erdőben, itmeretlen vidéken. 2)
ítéletében hibáz, állítása az ismeretek kellékeivel
nem bír. Másképen : megtéved. 3) Mondjak lelketlen
tárgyról is, midőn úgy elvetődik, elhányódik, hogy
nehéz rá találni. Nyugtatványom a tok iromány kVzSlt
eltévedt. V. ö. EL, (2) és TEVÉD.
ELTÉVEDÉS, (él-tévedés) ősz. fa. 1) Az igazi
útnak elvesztése. 2) Hibázás az Ítéletben. 8) Valamely lelketlen tárgynak elvetődése, melynél fogva
nehéz rá akadni. V. ö. ELTÉVED.
ELTÉVÉLYÉDIK, (el-tévélyédik) ősz. k. 1)
Valamely állat, különösen ember, jártában, keltében
az igaz útról eltérvén, ide-oda bolyongni kezd. Tekervényet utakon eltévelyedni. 2) Valamely lelketlen
tárgy sok hányás-vetés által szokott helyéről egészen
más helyre vetődik. Hurctolkodát kőében eltévelyedtek
legérdeketebb okleveleim. Eltéved szónál az ok magában az alanyban látszik feküdni, eltévelyedik szónál
pedig más körülményekben.
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ELTÉVÉLYÍT, (el-tévélyít) ősz. áth. Valakit
igaz, egyenes útról ál útra, görbe útra vezet, tévelygővé tesz. A tudatlan kalauz elíéoelyUi az utatokat.
Néha át éjjeli bolygó tüzek ellévelyltik át embert.
ÉLTÉVÉS, (el-tévés) ősz. fa. Cselekvés, midőn valamit elteszfink ez igének minden értelmében.
V. ö. ELTESZ.
ELTÉVESZT, (el-téveszt) ősz. áth. Valamit elhibáz ; nem oda megy,' hová kellene, de tudatlanságból, tévedésből, hibából, nem készakarva. EUéventeni az utat. Eltévettleni a hátat. Eltéveszteni az iráií.
EUévettteni a ötéit. V. ö. EL, (2) és TÉVESZT.
ELTIEKAD, (cl-tikkad) ősz. őnh. A nagy hőség miatt ellankad; a teher alatt ereje kimerül. Estesség-e vájjon fölöttébb terhelnünk magunkat, hogy dtikkadjunk a terh alatt t (Pázmán). V. ö. TIKKAD.
ELTIKKADÁS, (el-tikkadás) ősz. fa. A nagy
hőségtől ellankadás, elerőtlenedés, elfáradás.
ELTIKKAN, (el-tikkan) ősz. önh. 1) Melegtől
vagy fáradságtól lankadni kezd. 2) Bfizhödésnek,
zápolásnak indul, t. i. a nagy melegség következtében erjedésbe jővén.
ELTIKKASZT, (el-tikkaszt) ősz. áth. Nagy hőség vagy teher által ellankaszt, elcrőtlenít, a nélkül,
hogy elfonnyasztana. A nyári forró napok eltikkatttják a növényeket.
ELTIKKASZTÁS,(el-tikkasztás) ősz. fn. Elhmkasztás, de elfonnyasctás nélkül. Allatok, növények eUikkatttáta.
ELTILALMAZ, (el-tilalmaz) ősz. áth. Valamely
cselekedet ellen nyilvános közhirdetés, vagy szemmel látható jelek által óvást tesz. Eltilalmatni valamely határban a vadáttatot. Eltilalmatni a, réteken
járati. V. ö. TILALOM.
ELTILT, (el-tilt) ősz. áth. 1) Valamit cselekedni nem enged. Eltiltani a* éjjeli lármákat, kóboriátokat. 2) Elparancsol; megszüntet. Eltiltani a naplopókot a váróiból, a koldusokat a vásárokról. Eltiltani a
torok viteleiét. 8) Valamitől eltartóztat Eltiltani a
betegnek a bort, t egyéb ttettet italokat. V. ö. EL, (2)
és TILT.
ELTILTÁS, (él-tiltás) ősz. fa. Rendelet, nyilatkozat, mely által valamit eltiltanak.
ELT1MMED, (el-timmed) ősz. önh. Használat
által elvész, elkopik. Vas vármegyei tájszó. Tim,
vagy timm gyöke igen öszveüt a latin tenuii szóéval.
ELTIPÉG, (el-tipég) ősz. önh. Tipegve elmegy,
eyár valahová. V. 6. TIPEG.
ELTIPOR, (el-tipor) ősz. áth. Tiporva, azaz
lábaival, talpaival nyomdosva elzúz, ellapít, megsemmisít Az útban ülő gyermeket eltiporták a lovak. V.
ö. EL, (2) és TIPOR.
ELTIPRÁS, (el-tiprás) ősz. fn. Tiporva clzúzis.
ELTIPRAT, (el-tiprat) ősz. áth. Cselekszi, hogy
valaki vagy valami eltiportassék. Kocsival eltipratni
a gyermeket. Lovakkal, ökrükkel eltipratni a, kerti véleményeket. V. ö. ELTIPOR.
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ELTISZTÍT, (el-tísztít) ősz. áth. 1) Szemetet, az észről, midőn az eszmék felfogására, s^ itéletbotagy más rondaságot eltakarít, elsöpör, eltörő Ige t. zásra szükséges képessége elvész. 1. TOMPUL.
EUiutitani a lépőtökről a tarát. 2) Elűz, elhajt. ElELTOMPULT, (el-tompúlt) ősz. mn. Éle vesztiattíani a héttel a nemtelen tolakodót. 7. ö. EL, (2) tett. Átv. felfogási erejétől megfosztott
éi TISZTÍT.
ELTOMPULTSÁO, (el-tompultság) ősz. fn. ElELTISZTOGAT, (el-tisztogat) ősz. áth. Folyta- tompúlt állapot.
tólag, ismételve eltisztít, eltakarít.
ELTOPOG, (el-topog) ősz. önh. Topogva, azaz
ELTISZTÚL, (el-tisztúl) ősz. önh. Átv. ért. cl- lábaival nagyokat toppanva elmegy. Nagy saruban
kotródik, eltakarodik, mindenestül odább áll. Alkal- eltopogni. V. ö. EL, (2) és TOPOG.
matlan , kelletlen emberről mondják, midó'n elmegy.
ELTOPPAD, (el-toppad) ősz. önh. Ereje, tevéElíisMtultak falunkból a kóborló kértgetök.
kenysége eltompul, tehetetlenné lesz. Régies.
ELTORBONCZÁZ, (el-torbonczáz) ősz. áth.
ELTITKOL, (el-titkol) ősz. áth. Titokban tart,
nem közöl, nem tudat másokkal valamit; elrejt, el- Tájnyelven szólva : torbonczán, azaz targonczán eldug. Eltitkolni standokat. Eltitkolni a nyavalyát. El- visz , elszállít, elhordogat. Eltorbonczázni a kiásott
titkolni a szerzett vagyont, kincset. V. ö. TITOK.
földet.
ELTÓTOSÍT, (el-tótosít) ősz. áth. Totóssá tesz,
ELTITKOLÁS, (el-titkolás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit eltitkolunk , nem közlünk, másokkal azaz tót nyelvet, szokásokat hoz be. Eltótosítani a
nem tudatunk. Hibáink eltitkolása. Czélunk, szándé- magyar vagy német helységeket. V. ö. TÓT, TOTÓS.
kunk, akaratunk eltitkolása.
ELTÓTOSODÁS, (el-tótosodás) ősz. fn. Tót
ELTIVORNYÁZ, (el-tivornyáz) ősz. áth. 1) Ti- nyelvnek és szokásoknak fólvevése.
ELTÓTOSODIK, (el-tótosodik) ősz. k. Tótokvornyára, azaz dőzaölésre, rendetlen eszem-iszomra
elkölt, elpazarol, elveszteget. Eltivornyázni a ránk hoz hasonul, azaz tót nyelvet és szokásokat vevén
maradt örökséget. Eltivornyázni át ifjú éveket. 2) föl, tóttá lesz. Felső-Magyarországban sok magyar és
Folytatólag, tartósan tivornyáz. Képes egész éjjeleken német helység eltótosodott. V. ö. ELNÉMETESÍT.
fllivomyátni.
ELTÓTOSÚL, (el-tótosúl) ősz. önh. 1. ELTÓELTOBÁKOL, (el-tobákol) ősz. áth. Tobákra, TOSODIK.
ELTOVA, (el-tova) ősz. ih. Elmessze, nagy táazaz pordohányra, bnrnótra elkölt Eltobákolni navolságra, messze a nagy világba.
ponként néhány garast.
ELTÖKÉL, (el-tökél) ősz. viszh. Többnyire
ELTOJ, (cl-toj) ősz. áth. Madárról mondják,
visszaható
névmás tárgyesctével ám. erősen elhatároz
midőn 1) tojását leteszi. Eltojott a tyúk, kodácsol. 2)
valamit, teljes szándékkal van. Eltökélni magát a haMáshová toj.
lálra. Visszaható névmás nélkül is használtathatik,
ELTOL, (el-tol) ősz. áth. Tolva máshová szál- de ekkor az cltökélés tárgyát igeszóval kell vele vilít, más helyre mozdít. Eltolni útból a szekeret. El- szonyítui, pl. eltökélte, hogy meghaljon v. eltökélte
tolni a talicskál, targonczát. Eltolni helyéből az ágyat, meghalnia, (de nem jó volna : eltökélte a halált). Az
asztalt, pamlagol. V. ö. EL, (2) és TOL.
eltökélés a meggyőződésen alapuló akarat következELTOLÓDIK, (el-tolódik) ősz. belsz. Maga ma- ménye , s különbözik az elszánástól, mely inkább az
git tovább tolja, előre nyomja, mozdítja. Eltolódik indulat kifolyása.
a népsokatág át utctai ttne, vagy valamely klüönös
ELTÖKÉLÉS, (el-tökélés) ősz. fn. MeggyőzőÍUnemény után. Eltolódik a szoros ulczán hajtott désen alapuló elhatározása az akaratnak valamely
rsorda.
cselekedetre, vállalatra. Különbözik az elszánástól,
ELTOLVAJOL, (el-tolvajol) ö»z. áth. Tolvaj mely inkább indulatból ered.
módjára elvisz, ellop, eltulajdonít valamely idegen
ELTÖKÉLETLEN, (el tökéletlen) ősz. mn. Aki
vagyont.
v. ami nu'g nincs eltökélve ; habozó , ingadozó. ElELTOMBOL, (el-tombol) ősz. áth. Tombolva, tökéletkn ember nagy dolgot nem vihet végbe. Eltökéazaz széles kedvvel, vígan élve elkölt valamit, vagy letlen akarat.
eltöltí az időt. Eltombolni víg ezimboráí társaságában
ELTÖKÉLETLENSÉG, (el-tökéletlenség) ősz.
pénzét. EUombolni ifjúságát. V. ö. EL, (2) és TOM- fn. Állapot, midőn valaki teljesen nem határozta el
BOL.
magát; midőn még haboz , ide-oda ingadoz akarata.
ELTOMPÍT, (el-tompít) ősz. áth. Eszközli, végELTÖKÉLT, (el-tökélt) ősz. mn. Aki valamely
rehajtja , hogy valami tompává legyen. Eltompítani cselekvényre, vállalatra, merényre elhatározta magát
tok vágatban a fejszét. Átv. ért. az észt az eszmék ' Mondjuk magáról az akaratról is. Eltökélt akarat,
könnyű felfogására, B tárgyak megítélésére alkalmat- ! szándék.
lanná teszi, elbutítja. V. ö. TOMPA.
j
ELTÖKÉLTSÉG, (el-tökéltség) ősz. fn. ÁllaELTOMPUL, (el-tompúl) ősz. önh. Élét elvesz- ' pot, midőn valaki cl van tökélve valamire, elhatároti, metnecre , vágásra alkalmatlanná lesz. Eltompul zott akarattal készül cselekedni; tevékenységi elhaa fejtté , kard, kotta, tarló, &c*. Átv. ért. mondjuk ' tározottság.
20
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ELTÖKÍT, (ol-tökít) ősz. 4th. Eltulajdonít, elcsen, eloroz, mintegy .elgnrít valamit Tisza mellékén
divatos.
ELTÖKÍTÉS, (el-tökítés) ősz. fn. Elcsenés, ellopás, eltulajdonítás. V. 5. ELTÖKÍT.
ELTÖKKENT, (el-tökkent) ÖBZ. áth. Elcsen,
alattomban eldug, ellop, mintegy elhengerít valamit.
ELTÖLT, (el-tölt) ősz. áth. Töltéssel elzár, elcsináL Eltölteni a vb elöl M utat, réteket. V. ö. TÖLTÉS. 2) AB időt valamivel elmulatja. Eltölteni munkával a napot. Eltölteni wattal ae éjszakát. Idejét
könyvek olvasatával tölteni el. 3) Folyadékot, pl. vizet, bort máshova tölt A bort a kádból hordókba töltöttük el. Mondják más tölthető tárgyakról is, pl. szemes életről. A butát a magtár jobb oldaláról a baloldalra töltettük el. 4) Eszközli, hogy valami teli legyen. Eltölteni magát etettél, borral. V. ö. EL, (2) és
TÖLT.
ELTÖLTŐGET, (el-töltöget) ősz. áth. Többfeló, több ízben vagy egymás után eltölt EltöltSgetni
a ví* mellékét. Eltöltögetni poharakba a bort. Eltöltögetni holmi aprólékot munkákkal ae időt.
ELTÖLTÖTT, (él-töltött) ősz. mn. 1) Éléit, elhasznált (idő). Henyélve eltöltött napok. Jól vagy roszúl eltöltött kor. 2) Töltéssel, gáttel, felhányt földdel csinált, elzárt Eltöltött érfolyás. Eltöltött tilos út.
3) Máshová töltött Eltöltött bor, buta.
ELTÖLTÖZIK, (el-töltözík) ősz. k. Étellel, itallal egész torkig, dnztíg jól lakik. V. ö. TÖLTÖZIK.
ELTÖPED, (el-töped) ősz. önh. Gyümölcsökről, különösen a bogyónemfiekről, péld. szőlőről
mondják, midőn igen elérvén s higabb nedvei elrepülvén, öszveaszik. V. ö. TÖPED. Eltöpedl szőlő,
szilva. Atv. ért öszvezsugorodik, megránczosodik.
ELTÖPÖRÖDIK, (el-töpörödik) ősz. k. Általán : egészen öszvezsugorodik, megránczosodik. Különösen : eltöpörödik a gyümölcs, midőn elérik ; eltöpörödik a vén ember bőre. V. ö. EL, (2) és TÖPÖRÖDIK.
ELTÖR, (el-tör) ősz. áth. Szilárd, merev testet
erőszakol hajlitás, nyomás, ütés stb. által ketté vagy
több darabokra választ Eltörni térden a száraz ágakat. Eltörni a páletát. Eltörni a korsót, edényeket.
Eltörte a macska szarvát. (Km). V. ö. EL, (2) és
TÖR.
ELTÖRDEL, (el-tördel) ősz. áth. Több részekre, darabokra egymás után eltör. Eltördelni a pogácsát kisebb falatokra. Eltördelni áfa ágait. Eltördelni kalapácsosai a szárat hantokat, kődarabokat.
ELTÖRDELŐDZIK v. ELTÖRDELÖZIK, (eltördelözik) ősz. k. Olyan testről mondjak, mely mintegy maga magától, vergődés, fltődés által részekre
törik, elszakadoz. EUördelőtik a magasról leguruló
homokkő. EUördelömek a ledöntött fa ágai. EUördeISznek a feldúlt szekérben levő edények.
ELTÖREDÉZIK, (el-töredézik) ősz. k. Lassanlassan, folytatólag, több ízben törve, részekre elbom-
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lik, elcsorbúl. Sok hányás-vetés, mosogatás által elíöredetnek az edények. Eltöredetnek a gereblye fogai. V.
ö. EL, (2) és TÖREDEZIK.
ELTÖRÉS, (el-törés) ősz. fa. 1) Szilárd, merev
testnek azon szenvedő állapota, midőn eltörik. V. ö.
ezt. A fazekas feldiUéte eltűrésekkel jár. 2) Cselekvés, mely által valamit eltörünk. V. ö. ELTÖR.
ELTÖRIK, (el-törík) ősz. k. Szilárd, merev test
erőszakos hajlitás, nyomás, ütés stb. által részekre
válik. Eltörik a kerék vagy tengely a nagy teher alatt.
Eltörik a földhöz vágott korsó, üvegpohár. Eltűrik a
pálcza. A tojás is csak egyszer törik el. (Km.). V. ö.
EL, (2) és TÖRIK.
ELTÖRLÉS, (el-törlés) ősz. fa. Cselekvés, mely
által valamit eltörlünk. V. ö. ELTÖRÖL. Iramok,
betűknek 'eltörlése. Adó, robot, déema eltörlése. Az ellenség hadának eltörlése.
ELTÖRLESZT, (el-törleszt) ősz. áth. Törölés
által valamit megsemmisít, megszüntet Különösen,
a pénzüzérkedésben, adósságot részletes kifizetés által, vagy másképen is megszüntet. Eitorleszteni évenként bizonyos részét a fölvett tökepénznek. Eltorlettteni a köz adósságokból néhány köteletvényt torthutás
és fitetét által.
ELTÖRLESZTÉS, (el-törlesztés) ősz. fn. Cselekvés , mely által valamit eltörlesztünk. Köz adóttágok eltörUsztéte. V. ö. ELTÖRLESZT.
ELTÖRLÖDÉS,(el-tőrlődés)ösz. fa. Állapot,
midőn valamely iromány, festmény, színezet, máz,
stb. eltörlődik, illetőleg elkopik, elmázolódik.
ELTÖRLÖDIK, (el-törlödik) ősz. belsz. írás,
festék, máz, színezés, meszelés stb. valamely önkéntelen érintés által elkopik, szétdörgölődik, eltűnik.
Sok nyitás, csukás által eltörlödik az ajtókilincs környékén a festék.
ELTÖRÖDIK, (el-törődik) ősz. belsz. Sok fáradság , ide-oda hányódás, vetődés után ellankad,
elerőtlenül. Hosszas háborúkban eliürödnek a katonák.
V. ö. EL, (2) és TÖRŐDIK.
ELTÖRÖDÖTT, (el-törődött) ősz. mn. Sok munkában, vergődésben ellankadt, elerőtlenedett. EltörödOtt agg vitéz. V. ő. TÖRŐDÖTT.
ELTÖRÖL, (el-töröl) ősz. áth. 1) írást, festést,
mázolást stb. eltisztít, elhúz, eldörgöl, alapjáról levakar, lehúz. Eltörölni a hibásan irt torokat. Eltörölni a könyeket. 2) Megszüntet. Eltörölni át örök szolgaságot. Eltörölni a dézmát, robotot. Eltörölni valamely testületet, ízérzetet. Eltörölni holmi babonás stokásokat, szertartásokat. 3) Megsemmisít Eltörölni át
ellentég táborát. Eltörölni valamely nemzetet a föld
színéről.
ELTÖRÖLGET, (el-törölget) ősz. áth. Gyakran töröl, azaz a festéket, mázt, mocskot, szennyet
stb. eltisztogatja, eldörgölgetí, elvakargatja stb. Eltörölgetni a vizes edényeket. Eltörölgetni át ittadtágot.
Eltörölgetni'a táblára irt számokat. V. ö. EL, (2) és
TÖRÖLGET.
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ELTÖRÖLHETETLEN, (el-törölhetetlen) ÖBZ.
mn. Amit eltörölni nem lehet, a maga nemében állandó, maradó, változhatttian. Eltörölheteilen bélyeg,
tzígyen. V. ö. ELTÖRÖL.
ELTÖRÖLHETŐ, (el-törölhet«) ősz. mn. Amit
eltörölni lehet; másítható , változtatható , megszüntethető.
ELTÖRPÍT, (el-törpít) ősz. áth. Törpévé változtat el. V. ö. TÖRPE. EU'árpUeni korai, és szertelen munkával a gyermeket. EltSrpiteni a fákat.
ELTÖRPÜL, (el-törpül) ősz. önh. Egészen törpévé lesz, törpe alakot vesz magira. Némely vidéken igen eltörpülnek a* emberek. Sovány, ét miveletlen
fáidon eltörpülnek a növények. V. ö. TÖRPE.
ELTÖRPÜLÉS, (el-törpülés) ősz. fn. Állapot,
midőn az állat vagy növény egészen törpe alakúvá
lesz. V. 6. TÖRPE, ELTÖRPÜL.
ELTÖRVÉNYKÉDIK, (el-törvénykédik) ősz.
k. 1) A törvényszékek előtt folytonos pert visel. Tíz,
liíiz Mg eltöi vénykedni. 2) Tárgyesettel : per útján,
u illető bírák Ítélete szerént, s a perrel járó költségek miatt valamit elveszt. Eltörvénykedte házát, szőlejét, földjeit. V. ö. EL, (2) és TÖRVÉNYKÉDIK.
ELTÖRVÉNYKÉZIK, (el-törvénykézik) l. ELTÖBVÉNYKÉDIK.
ELTRÉFÁL, (el-tréfál) ősz. önh. Tréfálva elbeszélget, cltárealog. V. ö. TRÉFÁL. Jó kedvében
dtrtfált mindnyájunkkal. Tárgyesettel, áth. ért. tréfálva, azaz a dolgot könnyen véve, valamely ügyet
elront, elveszt Eltréfálni a legjobb alkalmat.
ELTRÉFÁLGAT, (el-tréfálgat) ősz. önh. Folytonos tréfákat mondva vagy űzve elmulat, eltársalog,
elnyájaakodik. V. ö. TRÉFA.
ELTUD, (el-tud) ősz. áth. A tud ige értelmének
az el igekötővel egyik sajátságos módosítása; ám.
valakit jószerével, okkal-móddal nyakáról leráz , ki
előtte kellemetlen, magától okosan, megbántás nélkül
eltávolít. Eltudni valakit a Jtáztól. Ily sajátságok
ezek is : A tett kárt betudni a szolga bérébe. Ett is
tudjuk hozzá a többihez.
ELTUKMÁL, ősz. áth. Tulajdonkép, valamely
szerződés, alku, csere útján kiad, odább ad valamin.
V. ö. TUKMA, TUKMÁL. Eltnkmálni holmi lócsitxárot fogatokkal a hibát lovat. Eltukmálni az állott
antkot. Atv. ért. valamit elsikkaszt, némi fogásokkal
odibbad.
ELTULAJDONÍT, (el-tulajdouít) ősz. áth. Más
jószágát tulajdona gyanánt elfoglalja, magáévá teszi.
Mind jó mind rósz értelemben vétetik. Az ellop igénél tehát szélesebb értelmű, mert minden lopás egyizernnind eltulajdonítás (rósz értelemben) , de nem
TÍuoot, pl- Eltulajdonítjuk a talált jószágot, ha urára
Mm akadunk. Eltulajdoníthatunk valamit csere vagy
mtgváltá* által it.
ELTUNYÍT, (el-t«nyít) ősz. áth. Egészen tusivá tesz. V. ö. TUNYA.
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ELTUNYÚL, (el-tunydl) ősz. önh. Tanyává
esz egészen. V. ö. TUNYA. Hosszat heverétben eltunyúl az ember.
ELTŰR, (el-túr) ősz. áth. Tulajdonkép a disznófaju állatról mondják, midőn valamit orrával helyéből elhány, elmozdít. Eltúrni a búzaveremröl a
földet. Átv. ért. valakit erőszakos módon bizonyos
állásból, hivatalból, szolgálatból kinyom, kiszorít.
Másképen : kitúr. V. ö. TÚR.
ELTURBÉKOL, (el-turbékol) ősz. önh. Folytonosan turbékol, mint szerelmes galambok , giliczék
szoktak. Tárgyesettel : elturbékolni szerelmét, azaz
turbékolva kijelenteni. V. ö. TURBÉKOL.
ELTURHÁSODÁS, (el-tnrhásodás) ősz. fn. Kóros állapot, midőn valaki elturhásodik.
ELTURHÁSODIK , (el-turhásodik) ősz. k.
Nagy mértékben kifejlődik benne a turhaféle nyalka.
ELTUTAJOZ, (el-tutajoz) ősz. önh. Tutajon eltávozik, elevez.
ELTÜN, (el-tün) ősz. önh. Szem elől elmegy,
elvész, egyszerre látatlanná teszi magát. A fölvert
nyúl eltűnt a bokorba. Ezen alakban inkább önkéntes,
mint szenvedő létellel bír. V. ö. ELTŰNIK.
ELTŰNÉS, (el-tünés) ősz. fa. Állapot, midőn
valamely tárgy, melyet érzékeinkkel tapasztalánk,
elvész, látatlanná, hallatlanná stb. lesz. Égi jelek,
csillagok, bolygó tüzek eltűnése. Hajtott, üldözött vadnak eltűnése.
ELTŰNIK, (el-tünik) ősz. k. Az érzékekkel,
különösen szemmel, füllel, tapintattal tapasztalt tárgy,
önkéntelenttl valamely külső erő által elvész, látatlanná, hallatlanná válik. Eltűnik a szemfényvesztő kezében a pénz. EltUnik az Ügyesen elcsent gyűrű, óra
stb. Eltűnik szem elöl az elmerült s vízbe holt ember.
V. ö. TŰN, TŰNIK és —IK igerag.
ELTÜNTET, (el-tüntet) ősz. áth. Cselekszi,
hogy valami eltűnjék. Ai ügyes bümester eltünteti a
markába szorított aranyat. A kelő nap eltünteti a csillagokat. V. ö. ELTŰNIK.
ELTÜNTETÉS, (el-tüntetés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit eltüntetünk. V. ö. ELTÜNTET.
ELTŰR, (el-tür) ősz. áth. Bajt, kellemetlenséget, kínt, szenvedést elvisel, kiáll. Békével eltűrni a
sérelmeket. Ezt el nem tűrhetem. V. ö. EL, (2) és
TŰR.
ELTŰRÉS, (el-türés) ősz. fn. Bajnak, kínnak,
kellemetlenségnek elszenvedése, békéa elviselése, kitartása.
ELTÜRHETETLEN, ELTÜRHETLEN, (eltűrhetetlen v. el-türhetlen) ősz. mn. Amit eltűrni, békén szenvedni nem lehet. Eltűrhetetlen kín, fájdalom.
Eltűrhetetlen zsarolás.
ELTÜSZSZENT, (el-tüszszent) ősz. viszh. Eltűsxzenttm magam, eltűstzented magad, eltüsstenti magát stb. V. ö. TÜSZSZENT.
ELTÜZEL, (el-tüzel) ősz. áth. Valamit meggyújtva eléget, tűz alakban elfogyaszt. -Pesten egy tél
20»
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alatt tok éter Sí fát eltUtelnek. Eltüzelni a nádtarlót. vatag vidéken, emberi tártatágon kívül, könyvek, fogEltüzelni a kenteteket.
lalatottág nélkül elunakodni.
ELTÜZESÉDIK, (el-tfiseeédik) ősz. k. Arczát
ELUNAKOZIK, (el-taakozik) lásd : ELÜNAtüzszintt veresség futja el. Harag ét stégyen miatt el KODIK.
tütetedni. Szélesebb ért. mondják a sebekről, fakadá
ELUNATKOZIK, (el-unatkozik) L ELÜNA•okról, kelésekről is, midőn veres színt öltenek, ellő KODIK.
bosodnak, nagyon kigyúladnak.
ELUNDOKÍT, (el-nndokít) ősz. áth. Undokká,
ELTÜZÖGET, (cl-tfizöget) ősz. áth. 1) Folyto azaz olyanná tesz,' mit az ember megun, miben nem
nos vagy gyakori tűzésre elhasznál. Eltütögetni egy csak gyönyört nem lel, hanem inkább utálatot, oölat telymet. 2) Folyvást tüzöget. V. ö. TŰZ, (áth.) és mört érez. Elundoktíani holmi dögökkel, busSt tárral,
ganéjjal ás utasakat. V. ö. UNDOK.
TÜZÖÖET.
ELUQAT, (el-ugat) ősz. önh. Folytonosan, biELUNDOKÚL, (el-undokúl) ősz. önh. Undokká,
zonyos időig ugat Némely eb égett éjjel elugat. Áth, utálatossá, csömörletessé lesz.
ért tárgyesettel : ugatva elfiz, elkerget, elijeszt. A
ELUNDORÍT, (el-undorít) ősz. áth. 1) Undorra
tolvajokat elugatták a kutyák. Yisszahatólag is van gerjeszt, utálatot, csömört okoz. V. ö. UNDOR. Rút
használatban. Elugatta magát a komondor azaz ugatni fekélyek, butölgö dugok elundorüjákas ember gyomrát.
kezdett
2) Utálatossá, csömörletessé tesz. Tintátalantág által
ELUOOB, (el-ngor) ősz. önh. és áth. 1) Bizo- elundorítani ás ételeket.
nyos tért ugorva meghalad. Elugorni két ölnyi ttéletELUNDORODIK, (el-undorodik) ősz. k. Valatégre. Elugorni a mát tű hotttot. V. ö. EL, (2) és
mely
undor test látására, vagy undok beszédre,
UGOR. 2) Elszökik. Elugroít a büntetet elSl. Különgyomra fölkeveredik, megcsömörlik: utálattal fordul
böző : elugrik.
ELUGRÁL, (el-ugrál) ősz. önh. Folytonosan el valamitől. Némely ember a békától elundorodik.
ugor. Zene tsóra falu hotttatt elugrálni. Ás okaiból Vannak, kik a tűit malaestól elundorodnak. V. ö.
kieretttett bárányok elugrálnak a metSn. Áth. értelem- UNDOR.
ELUNTAT, ELUNTAT, (el-untat v. -untat)
ben tárgyesettel: ugrálva végez, tesz valamit Elősz.
áth.
Cselekszi, hogy valaki elunja magát, hogy
ugrálni a kectke- vagy narkatánctot. V. ö. UGOR,
unatkozzék. Eluníatni a hallgatókat hottnu Őrét beUGRÁL.
ELUGRASZT, (el-ugraszt) ősz. áth. Tulajd. stéddel. Eluntatni a társaságot holmi tüleOen tréfákvalakit elugorni kényszerít; cselekszi, hogy elngor- kal, nyikorgó zenével, rost énekkel. V. ö. UNTAT.
ELÚSZ, (el-dsz) ősz. önh. Élő állat vízben vagy
jon; vagy akaratlanul elugorni enged. Elugratttani
bottal a pajkot tihedert. Véletlenül elugratttani a* öl- más folyadékban önerejével magát fentartva tovább
ben tartott malaetot. Átv. és tréfás kifejezéssel: gesz- halad. Elüss a béka, hal, t egyéb trfn állatok. Nagy
té* , fenyegetés által futásra, szökésre bír. Elugrast- használatban van az elúszik is. Mondják a* urnáméttér elúttik nagy metneiégre. A hal elúszik egyik folyótották S kelmét.
ELUGRIK, (el-ugrik) ősz. k. Kényszerülve, ból a mánkba; de tfc-es alakban inkább olyan tesakaratianni bizonyos helyről máshová szökik, ugorva tekre illik, melyek nem a maguk, hanem egyedfii a
eltávozik. Elugrik a vágott fából a forgáct. Elugrik víz erejénél fogva haladnak, pl. Elúttik a tök; ela ttikra a tusét vasbél, ha verik. Elugrik a fWdhös ustik a darab fa ; elúszik a fölvetett holt tett.
vágott lapta. Átv. ért elugrik valamely tárgyon a
ELÚSZIK, (el-úszik) ősz. k. L ELÚSZ.
nem, midőn előtte lévén, észre nem veszi. V. ö. EL,
ELUTAL, ELÚTAL, (1), (el-utal v. -utal) ősz.
áth. 1) Útnak bocsát, utat mutat, útba igazít Elutal(2) és UGRIK.
ELUN, (el-ún) öss. áth. Valami iránt érdek- nt a tévelygő vándort a legbistotabb Stvényre. 2) Bikel , jó kedvvel viseltetni megszün; valami terhére, zonyos téren utat nyit. Elutalni a ttántáföldet, rétet,
alkalmatlanságára válik; valamibe bele fárad. Elunni azaz : a szántóföldön, réten utat törni keresztül. 3)
a* Úrét ttónoklatok hallatát. Elunni az itetlen tréfá- Slutasít, meg nem hallgatva vagy segedelem nélkül
kat. Elunni a tok látogatót. Elunni a tzüntelen mun- ilbocsát, elküld.
kát. Visszaható névmással: semmi lelki vagy kedéELUTAL, ELÚTAL, (2), (1. fönebb) ö«. 5nh.
lyi élvezetet nem lel. Elunom magam, elunod magad, Eltakarodik, elkotródik, odább áll. Úgy elutaU, hátra
elunja magát, azaz, nem mulatom magam, vagy ter- tem nézett.
hére vagyok magamnak stb.
ELUTÁL, (el-ntál) ősz. áth. Valamit utálva
egészen
megvet, utálva kerül. V. ö. UTÁL. Eltttdlxi
„Ha elunom magam a pusztába,
a büdös lehdetü embert. Elutálni a fertelmet bűnök
Befordulok a szomszéd csárdába."
<arlangját.
Népd.
ÉLÚTALÁS, (el-útalás) ősz. fa. 1) Cselekvés,
ELÜNAKODIK, (el-unakodik) ősz. k. Hosszú mely által valakit útba igazítunk, útra küldünk ; vagy
neki az idő; se szellemi, se érzéki éldeletei nincsenek, valahol utat nyitunk. 2) Állapot, midőn valaki elumikkel ideje eltelnék; semmi mulatsága nincsen. Si- karodik, odább áll.
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ELÜTÁLÁS, (él-utalás) őse. fa. Valaminek v.
nlaküiek mint undorítónak, utálatot gerjesztőnek
megvetése, kerülése.
ELUTASÍT, (el-utasít) ősz. áth. 1) Az utazónak a helye* irányt, ösvényt, utat megmatatja, az eltévedéstől megója. Elutasítani a vándort, midőn kéUOudik, melyiket kelljen a* tlágató utak lOStol valósítania. 2) A kérőt, folyamodót meghallgatás vagy segedelem nélkül elbocsátja, elküldi. Eluíattíani a koldutokat.
ELUTASÍTÁS, (él-utasítás) ősz. fa. 1) Útbaigazítás, « helyes útnak kimutatása. 2) A kérőnek,
folyamodónak segély nélkül elküldése.
ELUTAZ, (el-utaz) ősz. 1) áth. Valamit utazva
elkölt, vmgy utazással elmulaszt, eltölt Elutazni minden péntét. Elutatni a hivatal idejét. 2) önh. Útra elmegy. Az ii-keli finom különségre itt iá ügyelni kell.
Aki önként, ön akaratából kel útra, az elutaz; aki
vagy ami kénytelen útnak indulni, elutazik. Át ember
tintát; a gStSt elutatik. Továbbá kocsin, hajón kényelemmel inkább utat valaki; gyalog pedig és faradiigosan inkább utatik.
ELUTAZÁS, (el-ntazás) ősz. fn. Útra elmenés,
elindulás.
ELUTAZIK, (el-utazik) ősz. k. Útra elmegy,
tárol helyre menendő elindul, útnak indul. V. ö. ELUTAZ.
ELUZSOBÁZ, (el-uzsoráz) ősz. áth. Másnak
vagyonát, pénzét uzsora által eltulajdonítja. Eluttorátm a* adót értékét. V. ö. UZSORA.
ELÜGET, (el-figet) ősz. önh. Ügető léptekkel
elmegy, eltávozik.
ELÜGYEKÉZIK, ELÜQYEKSZIK, (el-ttgyekézik T. -igyekszik) ösc. k. Rajta van, hogy elmehessen, iparkodik eltávozni. A drágát városból elugyekeai. V. 5. EL, (2) és ÜOYEKÉZIK.
ELÜL, (1), (el-ül) ősz. önh. 1) Félre ül, előbbi
helyét odahagyva máshová ül. Elülni a pamlagról a
ttékre. 2) Fenékre száll. A vas dűl a vtiben. Elül a
kajó , ka fenekén rét támad. S) Mondják a madarakról, midőn nyngonni, alunni mennek. Elültek a tyúkok. Akkor már elvinek a verebek, azaz, késő estve
le«z. (Km.).
ELÜL, ELÜL, (2), (ám. el-ő-ül v. el-ül) ih.
Megfelel e kérdésre : holt Ellentéte : hátúi. Elül álImi a etaiában, hátút lenni a futók kötíítt. Köz életben : eí67, L ezt
ELÜLCSAHOS, (elül-csahosj 1. ELÖCSAHOS.
ELÜLDÖGÉL, (el-üldögél) ősz. gyak. önh.
Folyvást kényelmes ülőhelyén marad.
ELÜLEPÉDIK, (el-filepcdik) ősz. k. Lassanlassan alább száll, fenékig lemegy. ElUlepedik a kávé alja. ElUlepedik a vitben felolvatttott tő.
ELÜLEP8ZIK, (el-ülepszik) 1. ELÜLEPÉDIK.
ELÜLRŐL, (el-ai-ről) ih. Ellentéte, hátulról, s
•tegfelel ezen kérdésre, honnan ? Értelme : onnan,
tol a dolog eleje, kezdete van. Honnan ketdjük a
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könyvet olvatnif Élűiről. Továbtia ám. homlokzatról.
Élűiről tokot mutató hág.
ELÜLSŐ, (el-ő-iil-ső) mn. A többi között elül
álló , elül levő , homlokzatot mutató. Ellentéte :
hátultó.
ELÜLTET, (el-ültet) ősz. áth. 1) Növényt vagy
magot tenyésztés végett a földbe tesz. Elültetni át
állományokat. Elültetni annak idején a virágmagokat.
Faitkolából gyümölcsöse Vitetni el a ctemetéket. 2)
Valakinek meghagyja, megparancsolja, hogy mis
helyre üljön. Elültetni a csintalan diákokat egymás
mellől. 3) Az ültetést elvégzi. A mi kertünkben már
elültettünk. V. ö. EL, (2) és ÜLTET.
ELÜLTETÉS, (el-ültetés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit vagy valakit elültetünk. V. ö. ELÜLTET. Növények elültetése. Az iskolai tanulók elültetése.
ELÜNNEPEL, (el ünnepel) ősz. áth. A napot
ünnepelve, vagy munkától megszűnve eltöltí. Elünnepelni a hétnek egy réttét, tObb napjait. V. ö. ÜNNEP.
ELÜT, (el-üt) ősz. áth. 1) Valamit úgy megüt,
hogy tovább menjen, elszánjon. Elütni a laptat. Elütni mát lettéből a botot. 2) Ütés által valamit magától eltávolít, félre irányoz. Elütni magától a karácsapatt. 3) Kártyajátékban, fölebb való lappal az alsóbbikat meggyőzi, s magáévá teszi. Disznóval elütni a,
királyt, tizénél a heteit. Tromfot tromffal elütni. 4)
Mástól valamit elkerít, elkaparít Elütni mát keiéről
a menyatttonyt. 5) Némely mértékek fölét lecsapja.
Elütni a vékát, mér üt. 6) Mondják az óráról. Elütötte
már a tizet, tizenkettőt, azaz már tíz, tizenkettő múlt
az órán. 7) Használtatik távolító ragu névvel, midőn
hasonlítás van szóban, pl. Ezen fiú elütött az apjától,
vagy testvéreitől, azaz, nem hasonló az apjához vagy
testvéreihez. Át én véleményem, tervem elüt a tiedíSl.
8) Aljas tréfabeszédben: elütötte a pap tyúkját, azaz
szelet bocsátott.
ELÜTTET, (el-üttet) ősz. áth. í j Cselekszi,
parancsolja, hogy valamit elüssenek, v. ö. ELÜT. 2)
Kocsival, lóval valakit eltaszíttat, lábáról leültet
ELÜVEQÜL, (el-üvegül) ősz. önh. Olyanná
lesz, mint az üveg. Stemei bitonyot kictapongát következtében elüvegültek.
ELŰZ, (el-üz) ősz. áth. Űzve eltávolít, elmenni,
elfutni, elszállni kényszerít V. ö. EL, (2) és ŰZ.
Elűzni a háttól a hütelen ételedet. Elütni a tilotból a
kártékony barmokat. Elütni a legyeket. Átv. ért elütni a betegséget, hidegldzt, eszközölni, hogy megszűnjék.
ELŰZÉS, (el-üzés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit elűzünk. Csavargók elütése.
Kártékony vadak elütése. V. ö. ELŰZ.
ELV, (el-v, ám. el-6* v. el-ü) fn. tt elv-et. 1)
Általán, ami elül van, ami másokat megelőz, mi jó
előre történt, és lett, v. ö. ELŐ. fn. 2) Ismeretfő, kútfő,
melyből valamely eszmét merítünk. Különösen 3) oly
gyakorlati okfő, mely vezérli akaratunkat, cselekvé-
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nyelőket Elvből ctdekedni valamit. ElvbSl vitatni,
ELVÁGY, (el-vágy) ősz. önh. ELVÁGYIK, (elvagy megtámadni ett vagy ama tárgyat. Bizonyos elv- vágyik) ősz. k. Vágya van elmenni, eltávozni. Elből indulni ki. Ember, leinek temmi elvei nincsenek. vágyni egy boldogabb hátába. Szabatosabb : elvágyik,
Valamely tant, tudományt elvekre építeni. Ae itmere- (t i. a kénytelenséget, kényszerűt jelentő ti képzőteket vitttavinni eltS elveikre. 4) Első, fő lény, mely- vel), minthogy a vágy mindig kényszerűlést vagy
ből mások erednek. Életelv. Erkölcsi elv. Zoroatter szenvedő állapotot föltételez.
(Zerdiut) izerént a világ két elvből áll : jó é» gonott
ELVÁGYAKOZIK , (el-vágyakozik) ősz. k.
elvből. (Princípium).
Többször, vagy folytonosan elvágyik.
ELVADÍT, (el-vadít) ősz. áth. 1) Vaddá tesi,
ELVÁGYÁS, (el-végyás) ősz. fn. Vágyás elvaddá változtat el; oly erkölcsökkel ruhái fel, milye- menni.
nekkel a vad állapotban levő emberek vagy állatok
ELVÁGYIK, (el-vágyik) ősz. k. A vágy elmenbírnak. 9) Ijedőssé, tartózkodóvá tesz, elidegenít ni vagy eltávozni szivét ösztönzi.
Ütét, vérét által elvadítani a vonó marhát. Szüntelen
ELVÁGYÓDÁS, (el-vágyódás) ősz. fn. Vágyókorholót által elvadítani magától a gyermekeket.
dás elmenni. V. ö. ELVÁGYIK.
ELVADITÁS, (el-vaditás) ősz. fn. Cselekvés,
ELVÁGYÓDIK, (el-vágyódik) L ELVÁGYIK.
mely által valakit elvadítunk. V. ö. ELVADÍT.
ELVAJUDIK, (el-vajudik) ősz. k. 1) A szülés
ELVÁDOL, (el-vádol) ősz. áth. 1) Elárul, mint
előtti kinokkal sokáig bajlódik. V. ő. EL, (2) és VApanaszló, vádló áll valaki ellen. 2) Némely vidékeken,
JÚDIK. 2) Elerőtlenfil, elgyöngül a hosszas kinok
pl. Ormánságban: valamit (t i. vádat, hibát) magára miatt
vállal, elvállal.
ELVAKAR, (el-vakar) ősz. áth. 1) A testnek
ELVÁDOLÁS, (el-vádolás) ősz. fn. Cselekvény, felszínéről valamit vakarva eltisztít, lehúz. Elvahaná
mely által valakit elvádolunk; vagy, valamely vádat a papirotra ejtett tintafoltot. Elvakarni a maradó
magánkra vállalunk. Több vidéken használják álta- eebhártyát. 2) Folytonosan vakar. V. ö. EL, (2) és
lán ez értelemben : elvállalót.
VAKAR.
ELVADUL, (el-vadúl) ősz önh. 1) Vad terméELVAKARODIK, (el-vakarodik) ősz. k. Népiszetet ölt, olyanná lesz, mint a természeti vad álla- esen és tréfásan szólva : elkotródik, mintegy magát
potban levő emberek vagy állatok. Tártat élet, neve- elvakarva valahonnan, odább áll, olhordja az irhát,
lét , műveltség nélkül, szüntelen háborúban elvadulnak elinal.
át emberek. 2) Elidegenül, a társaságot kerüli, szilajELVAKÍT, (el-vakít) ősz. áth. Cselekszi, hogy
já, kirngóvá lesz. Elvadulnak a tsabadban hagyott ti- valaki ne lásson, észre ne vegyen valamit, mintha
nók, etikák. Elvadul a tanító által üldSeBtt nSvendék. vak volna. Elvakította át erőt világottág. Átv. ért
ELVADULÁS, (el-vadulás) ősz. fn. Vaddá le- az ész belátását, a megfontolást akadályozza, mely
miatt ez a dolog valódi mibenlétét föl nem fogván,
vés, vadtermészetnek öltése. V. ö. ELVADUL.
ELVADULT, (el-vadult) ősz. mn. Aki vagy annak egyedfii külsejét veszi tekintetbe. Elvakította
ami el van vadulva. Elvadult népek. Elvadult etikók, a nagy tterelem. Elvakította a kttlsS pompafény. A
valóságos vakká tevést, megvakít szóval fejezzük ki.
tinók. V. ö. ELVADUL.
ELVAKÍTÁS, (el-vakítáu) ősz. fn. Cselekvés,
ELVADULTSÁG, (el-vadultság) ősi. fn. Elvamely által elvakítnak valakit V. ö. ELVAKÍT.
dult állapot
ELVAKUL, (el-vakúl) ön. önh. Olyanná lesz,
ELVÁG, (el-vág) ősz. áth. Éles eszközzel, pl. mint ha vak volna. Erkölcsi ért lelki elfogódáa mikéssel, fejszével, bárddal, erősen ütve hozzá, vagy att a dolgok mibenlétét nem látja. Elvakulni a fejbele vágva valamit ketté választ Elvágni karddal át
ttédelgétben. Elvakulni a nagy fényettégtSl. Oly pomdlentég ketét. Elvágni fejűével táját lába fejét. Elpát, fényt láttam, hogy elvakultam bele. Ha valóságos
vágói kéttel a gyertyát. Ö it elvágja a meddig meg- vakságot értünk, ezt megvakul szóval fejezzük ki.
tult. (Km.), ám. ő is élvezi a mit lehet Különbözik
ELVÁL, (el-vál) ősz. önh. Önként, saját akaraw elmetsz igétől. V. ö. VÁG, METSZ.
tából, belső erejénél fogva elszakad, magát elkülöníti.
ELVÁGÁS, (el-vágás) ősz. fn. Cselekvés, mi- Elvál át, aki feletégét oda hagyja. Elvál át uta», mi dőn elvágunk valamit V. ö. ELVÁG.
dSn barátitól buctut ven. Elvál a tettver a tettvér tő!,
ELVAGDAL, (el-vagdal) ősz. áth. 1) Valamit midőn a köztit birtokot elosztva külön gazdálkodni
többszörözött vágással, több kisebb darabokra oszt, kezd. Elvál a párt embere, midim mát párthoz sxegü•elválaszt A nagy hatábfát elvagdalni. 2) Több kü- dik. Köz beszédben tfc-kel is használják, holott e két
lönböző tárgyat egymás után elvág. Elvagdalni a fák alak, a dolog velejét tekintve, különböző. V. S. EL•ágait. Elvagdalni a bárányok farkát. V. ö. VAG- VÁLIK.
ELVALAKOZIK, (el-válakozik) ősz. k. ÖrökDAL.
ELVÁGTAT, (el-vágtat) ősz. önh. Vágtatva, ségben elosztozik, kiki a maga részét kikapván, egyazaz sebes nyargalva ellovagol, olkocsiz. V. ö. VÁG- mástól elszakad. Szüleik halála után a tettvfr+k flválakottak.
TAT.
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ELVÁLAL, L ELVÁLLAL.
ELVÁLÁS, (el-vális) ősz. fa. 1) Önkénti elszakadás, egymástól eltávozás. Házatok elválása. Osztaioto OrökötOk elválása. 2) Belső vagy külső' kényszerűiéin alapult elszakadás, eloszlás. A fának hasogntás általi elválása. Érett dió kopáctcsának elválása.
3) Elbatározódás. Elválát kora,
ELVÁLASZT, (el-választ) ősz. áth. 1) Az anyagilag, Tagy erkölcsileg öszvekapcsolt részeket egymástól elszakasztja, elkülöníti. Elválasztani a konk'lyt a butától. ElváUuttani a nőt férjétol. Elválasztani a kotokat a* anyajuhoktól, a tinókat át üszőktől.
Elválasztani egymástól a verekedőket. 2) Elszoktat.
Elválasztani a gyermeket a csecstől. Elválasztani a
bvrjút anyjától. 3) Valaminek, valamely hivatalnoknak szavazás útján megtesz. Elválasztani a főszolgabírót alispánnak. Elválasztani az esküdet bírónak. V.
ö. EL, (2) és VÁLASZT.
ELVÁLASZTÁS, (el-választás) ősz. fn. Cselekvő , mely által valakit vagy valamit elválasztunk.
Há-.at'ik elválasztása. Szopós gyermek elválasztása.
\~ilakintk elválasztása biróvá. V. ö. ELVÁLASZT.
ELVÁLASZTHATATLAN, (el-választhatatlan)
ö»í. mn. Akik vagy amik oly szoros öszveköttetésbt-D vannak, mely szerént egymástól el nem szakaszthatók. Elválaszthatatlan hű barátok, házasok.
ELVÁLASZTHATATLANSÁG, (cl-választhaUtlans&g) ősz. fn. Egymáshoz kötött személyek vagy
tárgyak legszorosb viszonya, melynél fogva egymástól el nem választhatók.
ELVÁLASZTÓ, (el-választó) ősz. mn. 1) Valamely ügyet, sorsot elhatározó , eldöntő, kimutató.
E'rálatttó harc*. 2) Az öszvekapcsolt vagy vegyített
rezeket, feleket egymástól elkülönítő. Elválasztó edényt az állati testben. Elválasztó ítélet.
ELVÁLIK, (el-válik) ősz. k. 1) Belső vagy külső kényszerülés által elszakad, ketté vagy többfelé
oszlik. Elválik a* elérett dinnye, lök, uborka a szárát''J. Elválik a megnyomott szilva a magvától. Elválik
a Retkekkel hasogatott faderék. 2) Kitetszik, meglátszik, napvilágra jön, elhatározódik. Majd elválik,
íár,y zsákkal telik. (Km.) Majd elválik a dolog. Elvá!<lc, mi lett belőle. Sokáig válik el, ha nyerünk-e, vagy
ttatiink. V. ö. EL, (2) és VÁLIK.
ELVÁLLAL, (el-vállal) ősz. áth. Valamely tértet, mánkat, foglalatosságot, hivatalt elfogad, magára
villái, azon föltétellel, hogy abban eljárand, s azt
mintegy vállaira veendi. Elvállalni más adósságát.
E: állóira a szolgabírói hivatalt. Elvállalni a közterük viselését, a háti ódét. V. ö. VÁLLAL.
ELVÁLLALÁS, (el-vállalás) ősz. fn. Cselekvés,
x«!y által valamit magunkra vállalunk, valamely terhit, szolgálatot, hivatalt stb. elfogadunk, s annak telj'titésére, az abbani eljárásra ígérkezünk.
EL VÁLOGAT, (el-válogat) ősz. áth. Külön fajú
rezekből álló egészet fajok szerént elosztályoz, elnk. Ellátogatni a hegye-, lelke- és aljadohánylevele-

ket. Elválogatni át ép és törtidőit almákat. V. ö.
VÁLOGAT.
ELVÁLT, (1), (el-vált) ősz. áth. Pénzdarabot
vagy mennyiséget másnemű pénzzel, vagy apróbbal
kicserél. Elváltani a száz forintos bankjegyei tízesekre.
Elváltani az aranyat rézpénzre. V. ö. EL, (2) és
VÁLT.
ELVÁLT, (2), (el-vált) ősz. mn. Ami vagy aki
el van válva. Elvált házastársak. Elvált örökösök. V.
ö. ELVÁL és ELVÁLIK.
ELVÁLTÁS, (el-váltás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit, nevezetesen pénzt elváltunk.
ELVÁLTOZÁS, (el-változás) ősz. fn. 1) Általán, állapot, midőn valaki vagy valami elváltozik. 2)
Kér. katholikai ért az oltári szentségben a kenyér és
bor állováuyának (substantia) Krisztus testévé és vérévé változása. Szabatosabban : átváltozás.
ELVÁLTOZIK, (el-változik) ősz. k. 1) Más
színt, más alakot ölt. Némely sötét posttó fakóra változik el. A selyembogarak sokfélekép elváltoznak. 2)
Más tulajdonságokat vesz föl, más természetűvé lesz;
vágyai, tettei az elébbicktöl elütnek, különböznek.
Ezen ember egészen elváltozott, hajdan víg volt, most
pedig komor. 3) Valami egészen különböző' lénynyé
lesz. Bizonyos kövek égetés által mészsté váltatnak el. A kenyér és bor álloványa (substantia), Urunk
testévé és vérévé változik el. Szabatosabban : átváltozik.
ELVÁLTOZTAT, (el-változtat) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki vagy valami elváltozzék. Különösen 1) Más színbe, más alakba öltöztet. Némely színt,
festéket a nap sugarai elválíoztatnak. 2) Elcserél. Elváltoztatni ruháját, hogy meg ne ismeijék. 3) Más
természetűvé, tulajdonságúvá tesz. A hivatal, rang,
gazdagság sok embert elváltoztat. V. ö. VÁLTOZTAT.
ELVÁLTOZTATÁS , (el-változtatás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit elváltoztatunk. L. ELVÁLTOZTAT.
ELVAN, (el-van) ősz. önh. 1) Távol van, oda
van, nincs honn. Már két év óta el van (hazájától).
2) Itnígy-amúgy éléi, elteng, létezik. Ha szegényül is,
de csak elvan. Elvagyunk, mint afféle szegény emberek.
3) Nélkül névutóval vonzatban ám. valaminek hiával
él. Elvan egész esztendőben egy falat hús nélkül. Nálad nélkül is eloagyunk. V. ö. VAN.

ELVÁNCZOROQ, (el-vánczorog) ősz. önh. 1.
ELVÁNSZOROG.

ELVÁNDOROL, (el-vándorol) ősz. önh. Vándorolva , vándorlóképen elutaz, eltávozik. V. ö. EL,
(2) és VÁNDOROL.
|
ELVÁNSZOROG, (el-vánszorog) Ősz. önh. Nagy
nehezen, testét mintegy vonszolva eltávozik, elmegy.
ELVÁNSZORODIK, (el-vánszorodik) ősz. k.
Oly erőtlenné lesz, annyira elgyöngül, hogy csak
vánszorogva képes elmenni. V. ö. VÁNSZOROG.
ELVÁR, (el-vár) ősz. áth. 1) Valakit addig
vár, míg eljövend. Elvárlak a város kapujánál, i)
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Azon reményben vár, hogy valami történni fog, vagy,
hogy megtudja, mi történendik. Elvárom, mire válik
a dolog. Elvárom, balett-e belőle valami. 3) Huzamos
ideig vár. Elvár ti* évig. Elvár reggeltől estig. V. 8.
EL, (2) és VÁR, áth.
ELVÁRAKOZIK, (el-várakozik) ősz. k. Folytonosan, hosszabb időig elvár valakire vagy valamire.
V. 5. EL, (2) és VÁRAKOZIK.
ELVARÁZSOL, (el-varázsol) ősz. áth. Varázsolva, bűvös működéssel elcsal, elvesz, eltulajdonít
valamit. V. ö. VARÁZSOL.
ELVARR, (el-varr) ősz. áth. 1) Huzamos ideig
varr. Égett éjjeleken elvarr. 2) Máshová varr. Át inggallért át ingujjhot elvarrni.
ELVÁS, (el-vás) ősz. áth. A fogakat eltompítja,
mintegy elvájja. Szokottabban : tlváfií.
ELVÁSÁS, (el-vásás) ősz. fh. 1) A fogak eltompítása. 2) Szenvedő értelemben, a fogak eltompulása.
V. ö. ELVÁS, ELVÁSIK.
ELVÁSÁROL, (el-vásárol) ősz. áth. Vásárlás
által mások elől elkapkod. A hajhástok, kofák eloátárolják a lakotok elöl át élelmi Meretet.
ELVÁSIK, (el-vásik) ősz. k. Általán, élét veszti,
elkopva megtompúl. Elvátik etittolát, dörgölés által
a patkó. Elvátik a toll, ha tokot írnak vele. Elválik
a kerékké* dürgWdtS ruha. Elvátik a ISet. Különösen a fogakról mondjuk, midőn fanyar, savanyú étel,
ital miatt igen érzékenyekké, sajgókká lesznek, s ez
által eltompulnak, de csak ideiglen. V. ö. VÁSIK.
ELVÁSÍT, (el-vásít) ősz. áth. Valamely fanyar,
igen savanyú étel, ital ideiglen eltompítja a fogakai
Elvátítoíta fogaimat at^éretlen ttSlö.
ELVÁSOL, (el-vásol) ősz. áth. 1. ELVÁSÍT.
ELVÁSOTT, (el-vásott) ősz. mn. 1) Elkoptatott,
elcsiszolt, eldörzsölt. ElvátoU kerékvat; elvásott tteg;
elvátott potttó. 2) Ideiglen eltompult. Elvetőit fogalt.
ELVASUL, (el-vásúl) ősz. önh. Fogakról mondják, midőn fanyar étel-ital miatt eltompulnak, s ideiglen alkalmatlanokká lesznek a rágásra.
ELVE v. ELVÉ, (el-ve v. el-vé v. el-ő-é, mintegy el-tova v. elő-tova) névutó. Túl, túlsó félen, túlsó
részen, vagyis részre. Erdő elve =r erdőn túl; Duna
elve = Dunán túl, azaz túlra. A régieknél inkább
divatozott, mint jelennen. Jordán elvé, „És jutának
Judeának vidékébe Jordán elvé"; tenger elve, „És mikor juttak volna ő tanejtványi tenger elve." Ctedronnak áradatja elvé. „Kimene Czedronnak áradatja elvé.* (Tatrosi codez.) ám. Jordánon, tengeren, áradatján túl. Alkotása olyan mint hova v. hová szóé. És
csakugyan ezen kérdésre is felel, mint a példákban
láttuk. V. 5. ELVÖL.
ELVÉDDÉGÉL, (el-véddégél) Ssz. áth. Apródonként , lassan-lassan, egymás után több ízben elvesz valamit A pénttárból naponként elveddegélni néhány forintot. V. 8. ELVÉSZ.
ELVÉGEZ, (el-végez) ősz. áth. 1) Valaminek
végét éri. Elvégetni át utat, munkát. Elvégetni a köny-
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vet. Elvégetni a* olvatátt. 2) Végre hajt, teljesít. Elvégetni a paranoiáitokat. 3) Elhatároz. Valamit a
megyei vagy orttággyuléten elvégetni. Elvagyon végűvé, hogy át emberek egytter meghaljanak. (Horvát
János).
ELVÉGEZETLEN, (el-végezetíen) ősz. mn. 1)
Ami nincs teljesítve , végrehajtva, elkészítve. Elvégetetlen munka. ElvégeteÜen lánethid, vasút. 2) Ami
nincs elhatározva. V. 8. ELVÉGEZ. Határozóilag ám.
Elvégezetlenűl.
ELVÉGEZÖDIK , (el-végeződik) ősz. belsz.
Élünk ezen igével, midőn azt akarjuk kifejezni, hogy
valamely dolog belső működés következtében , vagy
elgondolva minden más alany hatásától mintegy önmagában teljesedik, végére jár. Már elvégetSdSU volt
a tiittválatttát , midőn megérketénk. Szokottabban :
elvégtödik.
ELVÉGRE, (el-végre) ősz. ih. Legvégre, utójára, mindenek után, valahára. Elvégre megérhetett a
várva várt vendég.
ELVÉQZŐDIK, 1. ELVÉGEZÖDIK.
ELVEGY, (el-vegy) székely szó, 1. ELEGY.
ELVEGYES, (el-vegyes) 1. ELEGYES.
ELVEGYÍT, (el-vegyít) ősz. áth. Különféle,
különnemü és fajú részeket el- s öszvekever , egy
egészszé alakít , vagy egészen más testté képez. Elvegyíteni a butaliittet rottlittttel. Elvegytíeni a kávét
tejjel , önkorral. V. ö. VEGYÍT. Szokottabban :
ELVEGYÍTÉS, (el-vegyítés) ősz. fn. 1. ELEGYÍTÉS.
ELVEGYÜL, (el-vegyűl) ősz. önh. Elkeveredik,
más nemű és fajú, vagy különféle részekből álló tömeg közé jővén , annak egyik alkotó részét teszi. Át
östvetöltmt vi» ét bor elvegyülnek. A vit ét olaj el nem
vegyül. Elvegyülni a nagy néptömeg kStStt. V. ö. EL,
(2) és VEGYÜL.
ELVEGYÜLÉS , (el-vegyfilés) ősz. fn. Elkeveredés ; különféle részekből álló tömeg, sokaság közé
kerülés által némileg ahoz hasonulás. V. ö. ELVEGYÜL.
ELVÉKONYÍT, (el-vékonyft) ősz. áth. Vékonynyá változtat el. V. ö. VÉKONY. ElvékonyHaiti a
rétéinek való téettát. Elvékonytíotta a ttegény Oet.
Elvékonyítani o szeget, kapanyelet.
ELVÉKONYODIK, (el-vékonyodik) ősz. k. V<5konynyá változik el ; lassan-lassan vékony alakot ölt.
A karó faragát által , a tteg pedig tű* ét kalapáld*
áltól elvékonyodik. V. ő. VÉKONY.
ELVÉKONYÚL, (el-vékonyúl) ős*, önh. 1. ELVÉKONYODIK.
ELVÉL, (el-vél) ősz. áth. 1) Más véleményt
táplál valami felől ; másnak néz valakit Mátra vélni
ti a bestédet, mint a ttólá értelmében kellett volna.
Áfásnak véltem(e\) kegyedet. 2) Visszahatólag : etvéli
magát = elhízza magát Ritka használata tajdivatos szó.
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ELVELLENÉS, (elv-ellenes) ősz. mn. Ami elv
'
ELVÉSZ, ELVÉSZÉN, (el-vész v. -vészén)
ellen van, ami valamely felállított elvvel meg nem ősz. áth. A rendhagyó, vagyis eltérves igék sorába
cgyeiik. Elvellenet ctelekvény.
tartozik. V. ö. VÉSZ. 1) Mást valamitől megfoszt
ELVÉLT, (el-vélt) ősz. mn. Máiként vélt, nem Elvették a ruháját, pénzét a csavargók. Elvették a bea dolog valódiságiban felfogott Elvélt szándék. El- csületét. Atv. ért Elvette a f agy a gyümölcsöt; elvette
réll bestéd. Némely szónokok nem igasci, hanem elvélt a dér. Elvették a kedvét, bátorságát. Elvelte Itten át
állitátokat ctáfolgatnak. Ritka használatú.
eszét. Elvenni valakinek a szemefényét. 2) Elfogadja,
ELVELTE, (el-vélte ám. elvétve). Régies ám. a mivel kínálják , megajándékozzák. Elvétéi ás alamizsnát. Elveszi, a mit adnak neki. A világárt el nem
ritkán. Elvélte mond igatat, mintegy tévedésből.
ELVEMHEZIK, (el-vemhezik) ősz. k. A ló- és venné az ajándékot. 3) Elfordít. Vedd el Uram Isten
szamarfajta nőstényekről mondják, midőn elvetélnek, rólunk haragodat. (Egyházi ének). 4) Eltesz, másuvá
azaz, vemheiket, csikaikat idétlenül, idő előtt elvetik, helyez. Vedd el azt a széket. 5) Bizonyos részt az
elszülik.
egészből kifog. Elvenni valamit a szolga béréből. Ha
ELVENDÉGESKEDIK, (el-vendégéskédik) ősz. tízből ötöt elveszünk, marad, öt. 6) Valakit nőül vesz.
k. 1) Folytonosan vendégeskedik. 2) Tárgyesettel : Elvenni a falu legszebb leányát, vagy leggazdagabb
vendégeskedve elpazarol, elkölt. Elvendégetkedni az özvegyéi. Házasodik a lapát, elveszi a piszkafát. (Népd.)
'•fűkről maradt örökséget.
7) Mondjuk : elvenni a gyertya hamvát, azaz, elkopELVÉNHÉDIK, (el-vénhédik) ősz. k. 1) Vén pantani.
ELVESZ, (el-vesz) ősz. önh. Egészen szabályos
korba jut, vénné lesz. 2) Időnek előtte olyanná lesz,
ige, s ebben is különbözik az elvész igétől. Továbbá
mintha vén volna; magát kiéli.
ELVÉNÍT, (el-vénít) öaz. áth. Vénné változtat nyilt e hangzik benne, mely némely tájszólás szerént
el, vagy vénhex hasonlóvá tesz. Elvéntíette a tok nyo- hosszú e*-re változik: elvész, de egyedül itt a törzsökben , egyebütt állandóan rövid nyilt e van benne. 1)
norútág. V. 5. VÉN.
ELVÉNÜL, (el-vénül) ősz. önh. Vén korra jut, Úgy eltéved , elhányódik , hogy reá akadni nem levenné lesz; a vénségnek jelei mindinkább mutatkoz- het ; eltűnik. Elveszett a pénze, pipája, gyttrüje. Szőrén szálán v. szőrén lábán elveszett. (Km). 2) Meghal,
nak rajta. V. ö. VÉN.
ELVER, (el-ver) ősz. áth. 1) Nagyon ver, meg- megdöglik. Elveszni a harczban. Nyavalyában, vízben
ver, megdögönyöz. Elverték tetőtől talpig. 2) Verve elveszni. Elvesznek télen a legyek. Elvesznek tzázrétü
elűz, elkerget, elhajt Elverni a tolvaj ételedet a ház- pactal betegségben a barmok. Veszszek el, ha nem ágy
tól. 3) Elcsapkod. A hullámok elverik a hajókat állo- van. Rósz pénz el nem vész. (Km). A tok bába kötött
másaikból. 4) Elpusztít. Elverte a jégeső' a vetéseket, elvesz a gyermek. (Km.) Szép asszonyért majd elvett
a-Jlöket. 5) Elflt (az óra). Már elverte a tizenkettőt. a lelked. (Vörösm.) 3) Elromlik, megszűnik. Ezen
6} Billentyűs, vagy pengő hangszert, vagy olyan '.mberben egy jeles költő veszett el. Nagy vitéz veszeti
hangszeren valamit eljátszik. Elverni a zongorát, czim- •l benne. V. ö. VESZ, ige.
ELVÉSZ, (el-vész) 1. ELVESZ.
Wmot, etítarát. Verd el a nótámat.
ELVESZDEGÉL, (el-veszdegél) ősz. önh. LasELVÉRÉSÉDIK, (el-vérésédik) ősz. k. Rendkirüli veres szín futja el. Elveresedik át arcta, orra. san-lassan elvesz , veszendőbe megy, eltűnik; elhal,
eldöglik. Vértályogban elveszdegelnek a barmok. V. S.
Elitretednek a fagyot kezek, ujjak. V. ö. VERÉS.
ELVÉRÉZ, (el-véréz) ősz. áth. Vérrel bemocs- ELVESZ.
ELVESZEJT, (el-veszejt) ősz. áth. lásd : ELkol, elcsunyft. A méttárotlegények elvérezik ruháikat.
ELVERMÉL, (el-vermél) ősz. áth. A gabonát VESZT.
ELVESZÉS, (el-vészes) ősz. fn. 1) Ingó vaMJitszerB verembe tölti, eltakarítja. Elvermelni a tacaara hagyandó búzát. Alföldön a gabonát nem hom- gyonnak eltévedése , eltűnése. 2) Elhalás, eldöglés.
3) Elromlás, megsemmisülés.
bárokban tartják, hanem elvermelik.
ELVESZÍT, (el-vcszít) ősz. áth. 1. ELVESZT.
ELVERHÉLÉS, (el-vermélés) ősz. fn. A gaboELVESZESZT, (el-veszeszt) ősz. áth. Dunán
nának verembe eltakarítása.
ELVÉRHÉSÉDIK, (el-vénnésédik) ősz. k. Vé- ,úli tájszó, 1. ELVESZT.
ELVESZT, (el-veszt) ősz. áth. 1) Valamely
re igen elsokasodik, bővérüvé lesz. V. ö. VÉRMES.
ELVÉRZIK, (el-vérzik) ősz. k. Elfoly a vér be- tárgyat, ingó vagyont úgy elejt, elhullat, hogy észre
lőle. Elvérzik a megvágott kéz. Elvérzik az orr. Átv. nem veszi, s ennél fogva birtokosa lenni megszün.
trt. a nagy vérvesztésben elgyöngiil, elerötlenül, ki- Elveszteni az erszényt. Elveszteni lyukas tarisznyából
pénzt. Elveszteni a szekérről a zsákot. Kétzegtégben
Berni, meghal. Elvérteni a ctaíamezó'n.
ELVES, (el-vés) ősz. áth. Vésüvel valamely ke- Iveszteni a fejkötöt.
mény , szilárd test felszínét lefosztja, eltisztítja. ElA csengeri temetőn
t'tni a deszkából kiáüó csomót. Elvetni a kőnek szögElvesztettem a kendőm.
(Népd.)
ítfeit, rögeit. V. ö. VÉSÜ.
ELVES8ZÖZ, (el-vesszőz) ősz. áth. 1) Vessző- 2) Megöl, kivégez. Valakit méreggel elvestteni. A gonotttévőt hóhérpallottal elveszteni. Gyermekét elvettteTél előz, elkerget 2) Vesszővel jól megver.
21
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m. 8) Átv. ért. dvtnteni a* énét; elvettteni becttíletéí, hírét, nevét; elvestftni hivatalát, azaz : becsületétől, hivatalától stb. megfosztatni. Elvettttni kártyán,
koetkán, tortjátékban mindenét.
ELVESZTEGÉL, (el-vesztegél) ősz. önh. 1)
Vesztegelve el van, azaz: henyélve, semmit sem téve tölti ai időt Használják tárgyesettel is : ElvetttegeM a napot. 2) A régieknél : elhallgat valamit,
nem szól bele, vagy hozzá, midőn kellene. V. ö.
VESZTEG, VESZTEGÉL.
ELVESZTEGET, (el-vesztéget) ősz. áth. Az
elvesztést gyakorolja, azaz több izben, egymás után
el-el veszt valamit, elpazarol, haszontalanságokra kidob, elkölt, elront. Fentét kutyákra, pipákra, mulattagokra elvesztegetni. Egészségét elvesztegetni. V. ö.
VESZTÉGET.
ELVE8ZTÉGETÉ8, (el-vesztégetés) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valamit elvesztegetünk. V. ö.
ELVESZTEGET. Fentnek, időnek elvesztegette. Egésttég elvesztegelése.
ELVESZTÉGELŐDIK, (el-vesztégelődik) lásd:
ELVESZTÉGETÖDIK.
ELVESZTÉGETÖDIK, (el-vesztégetődik) ősz.
belsz. Vesztegetés, azaz pazarlás, mértéktelen költekezés által elfogy. Gondatlantág, rótt gazdálkodás
által tok pént elvetttegetSdik.
ELVESZTÉS, (el-vesztés) ősz. fa. 1) Valamely
ingó vagyonnak elejtése, elhagyása, a nélkül, hogy
észre vennők, 2) Pénztől, vagyontól játék által megfosztás. 3) Megölés, kivégezés. V. ö. ELVESZT.
ELVET, (el-vet) ősz. áth. 1) Valamit magától
eldob. Elvetette haragjában a kezében levS könyvet,
hírlapot. 2) Valamit roszalva félre tesz, nem helyesel.
Elvetni a hibdtan fogalmazott kérelemlevelet. Elvetni
a roszul varrott ruhát. 8) Magot, termesztés végett,
földbe ssórva, e munkát egészen elvégzi. Elvetni jó
korán a butát. A jó goueda iparkodik annak idején elvetni. Már mi elvetettünk. 4) A nőstényállat időnek
előtte megellik. A megterhelt ló elvetette erikaját. A
tehén elvetette borját. 5) Elvetni a tulykot, azaz, nanagyot hazudni. (Közm.). Elvetni (valaminek) a gondját, többé nem gondolni vele.
ELVÉT, (el-vét) ősz. áth. Valamit elhibáz, tudatlanságból vagy ügyetlenségből máskép tesz, mint
kellene. Elvéteni ős utat. Elvéteni a* irátt. Elvéteni
a hátat, azaz más házba menni, mint a hová szándékozik. Elvéteni a ttot. V. ö. VÉT.
ELVETEKÉDIK, (el-vetekédik) ősz. k. Valamely tárgy fölött folytonosan, tartósan vitás; véleményre nézve mással ellenkezik.
ELVETÉL, (el-vetél) ősz. önh. Kanezáról, tehénről, s más állatról mondják, midőn idétlent szol
Terhes asszonyról csak pórias nyelvben és megvetésből használják.
ELVETÉLÉS, (el-vetélés) ősz. fa. Idétlen elles.
ELVETEMÉDÉS, (el-vetemédés) ősz. fa. Állapot, midőn valami elvetemedik ; cselekvés, mely által
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rangja, állása, emberi méltósága ellen lealacsonyítja
magát, s gonosztévő lesz. V. ö. ELVETEMEDIK.
ELVETEMEDETT, (el-vetemédétt) ősz. rnn.
Rangjáról, állásáról, emberi méltóságáról megfeledkezett, aljas gonosztevő, böcstelen. V. ő. ELVETEMEDIK.
ELVETEMÉDÉTTSÉG, (cl-vetemédéttség) ősz.
fa. Erkölcsi állapot, melyben az vagyon, ki magit
gáládul lealacsonyítja, megböcsteleníti.
ELVETEMEDIK, (el-vetemédik) ősz. k. Elferdül, elgörbül. A kád feneke a tok nedvettígtSl elvetemedett. Átvitt ért. emberi méltósága, rangja, hivatala
ellen gyalázatosán lealacsonyítja magát, nyilvános
botránkoztató, böcstelen tetteket követ el, s mintegy
elveti magát V. ő. EL, (2) és VETEMEDIK.
ELVETEMÉNYÉZ, (el-veteményéz) ősz. áth.
A tenyésztésre szánt magokat elveti; különösen, szoros értelemben vett veteménymagokat vagy növényeket elültet V. ö. VETEMÉNY.
ELVETEMÍT, (el-vetemít) ősz. áth. Aljasságokra, böcstelen dolgokra elcsábít Visszahatólag:
Elvetemtíi magát, aljasságokra adja magát
ELVETEMÜL, (el-vetemül) ősz. önh. L ELVETEMEDIK, átv. ért.
ELVETEMÜLT, (ol-vetemült) ősz. mn. 1. ELVETEMÉDÉTT, átv. ért
ELVETEMÜLTSÉG, (el-vetemultség) ősz. fő.
1. ELVETEMÉDÉTTSÉG.
ELVETENDŐ, (el-vetendő) ősz. mn. Nem használatra való, amit el lehet vagy el kell vetni. Elvetendő rongyok. Elvetendő vertek. És nem elvetendő".
ELVETÉS, (el-vetés) ősz. fa. 1) Haszontalan,
kelletlen, alkalmatlan tárgynak, dolognak félretevése,
elmellőzése. 2) Termény, növény magvainak tenyéutés végett földbe vetése. V. ö. ELVET.
ELVETÉS, (el-vétés) ősz. fa. Tudatlanságból
vagy ügyetlenségből eredő elhibázás.
ELVETÖDIK, (el-vetödik) ősz. belsz. 1) Rendetlenség által elhinyódik, szokott helyéről máshová
jut, minél fogva hamar reá-akadni nehéz. Elvetődnek
a* irományok, holmi apróbb merek, tűk, gyttruk stb.
2) Véletlenül, történetesen, nem szándékolva jut el
valahová. Jártában elvetSdni valakiket.
ELVETTET, (el-vettet) ősz. áth. 1) Valamely
eszköz által bizonyos tárgyat helyéből elmozdít, elemel. Elvettetni rúddal a ttekér farát. Elvettetni lőporral a kősziklát. 2) Eszközli, parancsolja, hogy a
gabonát elvessék. Némely gatda korán tlvelteti a
butát.
ELVÉTVE, (el-vétve) ősz. ih. 1) Kőzbe-közbe,
néha-néha, ritkán, mintegy történetesen, véletlenül.
C»ak úgy elvétve látogat meg bennünket. A parlagi gyitmlUetOk koVttt elvétve jók it találtatnak. 2) Elhibázva.
ELVEZET, (el-vezet) ősz. áth. 1) Útmutató,
kalauz, vagy tán gyanánt elmegy valakivel. Eloemeíiü
a gyermeket a* itkolába. Elvetetni a vendéget a rárot jelesebb intézeteibe. 2) Szorosabb ért valamely
eszköznél fogva, vagy valannjét tartva visz maga
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ntfa. Elvetetni át ökröt szarvánál fogva a járomhoz.
Etveutoi kBtíSféken a lovat. Elvetetni heténél fogva a
gyermekei. 8) Valaminek folyását bizonyos irányban
eliguitjs. Elvetetni át áttó vitet valamely folyóba,
dróttá. 4) Gyógytani ért. a nyavalyát könnyebb
gyógyítás végett más helyre származtatja el.
ELVEZETÉS, (el-vezetés) ősz. fh. Cselekvés,
mely Utal valakit, vagy valamit elvezetünk. V. ö.
ELVEZET, utasnak elvezeteié. Lónak, ökörnek elveútin. Víz, mocsár dvetetéte. Nyavalya elvetetése.
ELVEZETŐ, (el-vezető) ősz. mn. Általán, aki
nlakit vagy valamit elvezet. Különösen, a gyógyUnban, mi a nyavalyát más helyre szállítja el. ElveuíS gyógyszerek. (Derivantia).
ELVI, (el-v-i) mn. tt elvi-t. Elvet illető, elvre
Tonttkozó. Elvi kérdés. Elvi cselekvény.
ELVÍ, (el-ví) ősz. áth. 1) Valamit víva elnyer,
megszerez. EMni az ellenség iánfsait. Elvíni a harczdijul kitett jutalmat. Elvíni mátok elSl a dicsőséget.
2) Soki vf. Félnapokig elvi. V. ö. VÍ.
ELVICSKAD, (el-vicskad) ősz. fn. Mondják
működésben levő gépnek valamely részéről, midőn
ftlre billen, kicsuklik. Különösen a székelyeknél :
tlvictkad a stövömék, midőn félre megy.
ELVIDDEGÉL, (el-viddegél) ősz. áth. Lassanlassan, egymás után, részenként elvisz. Elviddegélni
a határa vett terhet. Saját termetttményeit dviddegélni
a i-átárokra.
ELVTGYORODIK, (el-vigyorodik) ősz. k. Vigjorogva, azaz fogait mutogatva, láttatva elneveti
magát V. 5. VIGYOROG.
ELVIGYOROG, (el-vigyorog) ősz. önh. Polytonoáan vigyorog. Elvigyorog rajta, tudja Itten meddig. Némely itetien tréfán a buta emberek elvigyorog»oi. V. ö. VIGYOROG.
ELVIHARZTK, (el-viharzik) ősz. k. A vihar elmúlik; az idő megszűnik viharos lenni. Elvihartott
f tjeink fölött át ég. Átv. ért. a külső vagy belső háború megszűnik, lecsendesedik. Elviharzottak a mavyar némtet egéről a török fegyverek, és polgári vil'vngások. V. 8. VIHAR.
ELVILEG, (el-v-i-leg) ih. Elv szerént; az előre
bocsátott elvvel vagy elvekkel egyezőleg. Elvileg
••i'atkoati valamely tárgyról. Éten dolog elvileg áll,
d*. i'tm alkalmatosban is.
ELVHJSGÉS, (el-v-i-leg-és) mn. tt. elvilegés-t
v. -ét. L. ELVL
ELVILLAN, (el-villan) ősz. önh. Villanva el"ill, eltűnik. Elvülanlak fejeink fölött a mennykör
-k. Átv. ért. sebesen, villám módjára eltávozik, elc-ilik. Győrt paripán elvittant mellettünk. V. ö.
VILLAN.
ELVILLÁZ, (el-villáz) ősz. áth. VUlával elu«d; máaok elől elkap, eltakarít valamit. Elvüláxni
« tanált txénát. Elvülázni a stérürSl a nyomtatott
tvlmát, EMUámH mát elöl a konczokat.
ELVTRÁGZIK, (el-virigzik) ősz. k. Virágzani
n«gizfinik, virágait elhányja. Elvirágzanak a fák,
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rótták. Elvirágtik a ttSUS. Átv. ért. ifjú kora elmúlik.
Addig legstebb a leány, míg el nem virágtik. V. ö. VIRÁG, VIRÁGZIK.
ELVIRÁGZOTT, (el-virágzott) ősz. mn. Ami
virágzani megszűnt, ami elhányta virágait. Elvirágtott gyümölcsfák, rózsák. Átv. ért. ki a fiatal kor legszebb serdülő éveit tál élte. Elvirágzott ifjak, leányok.
ELVIRÍT, (el-virít) ősz. önh. Tulaja, a növényről mondják, midőn virítani megszűnik. V. ö. EL,
(2) és VIRÍT.
ELVIRÍTÁS, (el-virítás) ősz. fa. Állapot, midőn
a növény virítani megszűnik.
ELVIÉÜL, (el-virűt) ősz. önh. Többé nem virul, megszűnik virulni. Arctanok rózsái elviruUak.
ELVISEL, (el-visel) ősz. áth. 1) Valamely terhet , bajt, kínt elszenved, eltűr. Elvitelni békével az
élet viszontagságait. 2) Ruhaneműt, öltönyt égésien
elhasznál; elkoptat. Bármily durva ruhát it elvitel.
Ezen kSpenyt már igen elviteliek. V. ö. EL, (2) és
VISEL.
ELVISELÉS, (el-viselés) ősz. fn. 1) Elszenvedés, eltűrés. Kínnak, fájdalomnak, üldözésnek elviselése. 2) Ruhaneműnek elhordása, elhasználása, elkoptatása. V. ö. ELVISEL.
ELVISELHETETLEN, (el-viselhetetlen) ősz.
mn. Amit elviselni, eltűrni nem lehet. V. ö. ELVISEL. Elviselhetetlen teher, kin, fájdalom. Határozóilag
ám. elviselhetetlenül, el nem viselhetőleg.
ELVISELHETLEN, (el-viselhetlen) 1. ELVISELHETETLEN.
ELVISELT, (el-viselt) ősz. mn. 1) Elszenvedett,
eltűrt, kiáltott. Elviselt kínok, fájdalmak. 2) Egészen
elhasznált, elkoptatott. Elviselt ócska ruhák.
ELVISZ, (el-visz) ősz. áth. 1) Távolra, más
helyre visz. Elvinni valamit kétben, hón alatt, háton,
fejen. Elvinni hajón, kocsin , lóháton, gyalog. 2) Elkap, elfog, ellop, elragad. Elvitte a víz, a szél, a férget ég. Elvitte a halál. Igyál ne igyál, elvisz a halál.
(Bordal). Vigyen el az őrdOg. Elvitték katonának. Elvitték a pénzét. Sajátságok : Ezt el nem viszed. Est el
nem viszed szárazon. Nem viszed el büntetés nélkül.
Vissza nem hozom fejében vitte el. (Km.).
ELVISZÉGET, (el-viszéget) 1. ELVTVÉGET.
ELVISZÉN, (el-viszén) 1. ELVISZ.
ELVITAT, (el-vitat) ősz. áth. Vitatva magának
tulajdonít valamit. Elvitatni a testvért illető osztályrész felét. Elvitatni a játékbeli nyereséget. V. ö. EL,
(2) és VITAT.
ELVITEL, (el-vitel) ősz. fa. Cselekvés, mely
által valamit elviszünk. V. 6. ELVISZ. Árúk elvitele
hajón, tengelyen. Fizetni át elvitelért.
ELVITELI, (el-viteli) ősz. mn. Elvitelhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Elviteli költségek. V.
ö. ELVITEL.
ELVITET, (el-vitet) ősz. áth. és miveltető. Cselekszi, eszközli, hogy valakit vagy valamit elvigyenek. Elvitetni a gyapjút, gabonát, a vásárra. Elvitet-
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m a legényt katonának. Elvitetni valakit koctin, ha
ELVONTAT, (el-vontat) ősz. áth. Más valaminek ereje, segítsége által elvon. Elvontatni a hajét
j<Sn. V. ö. VISZ.
ELVITORLÁZ, (el-vitorláz) ősz. önh. Tulajd réitint emberekkel, részint lovakkal. Elvontatni a tárba
ért. felhúzott vitorlája hajón eltávozik. Szélesebb és letülyedt ttekeret. V. ö. EL, (2) és VONTAT.
átv. ért. hajón elmegy, elerez. V. ö. VITORLA.
ELVONTATÁS, (él-vontatás) ősz. fa. CselekELVTVÉGET, (el-vivéget) ősz. áth. Lassan-las vés, midőn valamit elvontatnak.
san, egymás után elvisz; gyakran elvisz. Elvivegetn
ELVONUL, (el-vonúl) ősz. önh. 1) Elhúzza,
a kit gyermeket ide-oda tétálni. V. ö. ELVISZ.
félrehúzza magát Elvonulni a perlekedők tártatágéELVTVÉS, (el-vivés) ősz. fn. Cselekvés, midőn ból. Elvonulni valamely magányba. 2) Elteijed, elvalakit vagy valamit elvisznek valahová.
nyúlik. Elvonult a ttája. Elvonul át idő. 3) LassanELVIZEL, (el-vizel) ősz. áth. Hugyozva bemocs lassan eltávozik. Elvonul a fSrgeteg; elvonulnak a
kol, benedvesít; elhagyoz. Elvizelni az ágyat, a* üt- felhők. Átv. ért. elvonul fejeinkről a vettély.
etattlSgleteket. Visszaható névmással: elvitelem magam,
ELVONULÁS, (el-vonulás) ősz. fn. 1) Félremeelviteled magad, elviteli magát stb. azaz elhugyozom
nés, valahonnan vagy valahová elhúzódás, magányba
öszvehugyozom magam stb.
térés. 2) A visszatartásnak egyik neme, mely leginELVIZEZ, (el-vizez) ősz. áth. Vízzel elönt, el
mocskol, megnedvesít. Kivitetni motdáskor át atstalt, kább bizalmatlanságból ered. 3) Elterjedés, elnyulás.
4) Lassankénti eltávozás. V. ö. ELVONUL.
pattot. Elvitetni a ruhát.
ELVONULT, (el-vonult) ősz. mn. Magányba
ELVON, (el-ron) ősz. áth. 1) Vonva tovább
tért, magába zárkózott, a társaságtól eltávozott Elszállít, mié helyre tesz át. V. ö. VON. Elvonni a nevonult embergyutölb'.
keret, hajót, dereglyét. 2) Mástól valamit elhúz; a
ELVONULTSÁG, (el-vonultság) öaz. fn. Államást illető tárgyból valamit elvesz, vagy letartóztat
Elvonni a etelédek bérét. Elvonni egy két krajctárt a pot, midőn valaki a társaságtól elvonja magát, ösivehúzva él, magányban tartózkodik.
napttámból. 3) Visazahatólag: valamitől tartózkodik,
ELVONVA, (el-vonva) ih. 1. ELVONTAN.
visszahúzódik. Elvonni magát a* emberek társatágáELVÖ, (ám. el-ve-ő, 1. ELVE) kiavult mn.
til. 4) Megtagad. Elvonni valamit táját ttájától. ElTúlsó,
túl eső, túl levő. Duna elvo, azaz Dunán túli
vonni kegyelmét a folyamodóktól, tegitiégét a ttegéfeltS Magyarország. (Heltai).
nyektöl. 5) Bölcsészeti ért. a tárgyak köz jegyeiből
ELVÖL, (ám. el-ve-ő-1 v. el-ve-ül) kiavult néváltalános fogalmakat alkot, (abstrahit). 6) Félre- vagy
széthúz, szétterjeszt Elvonja a náját. Elvonja a ta- utó. Túl, a másik oldalon, túlsó oldalon. Ezen kérdésre : hol ? Jordán elvfii azaz Jordánon túl. A gyükaró f áty olt.
ELVONÁS, (el-vonás) ősz. fii. Cselekvés, mely lekezel, ki áll vala tfnger elvSl azaz tengeren túl. (Tatáltal valamit elvonunk. V. ö. ELVON. Szekér elvond rosi codez). Ethiópiának folyót elvül. (Bécsi codex).
ta. Bérnek elvonáta. Iimeretek elvonáta. Szajnák el- V. ö. ELVE.
ELVROKON, (elv-rokon) ősz. mn. Bókon, vagy
vonata.
ELVONCZOL, (el-vonczol) ősz. áth. Vonczolva, ugyanazon elvekkel bíró. Mi ugyanaton párt emberei,
t elvrokonok vagyunk. V. ö. ELV.
asaz nagynehezen, erőködve, fáradságosán elvon.
ELVROKONSÁG, (elv-rokonság) ősz. fn. UELVONT, (el-vont) ősz. mn. 1) Általán, ami
el van vonva, 1. ELVON. Elvont teher, koeti. Elvont gyanazon elvekkel birás. Elvrokontágban lenni, asaz,
bér, jutalom. 2) Bölcsészeti ért. oly fogalomról mond- ugyanazon elvek szerént gondolkodni és cselekedni.
ELVSZÍNEZET, (elv-színezet) ősz. fn. Módosíjuk , mely egyedül a tárgyak közös tulajdonságait tekinti, melyeket az ész úgyszólván elvon az észrevett tás, némi változatosság, melynél fogva ugyanazon
tárgyaktól. (Abstractnm). Ellentéte: alkalmatotl vagy elvet a külön egyének vagy pártok egymástól némiöenetei, (concretum); péld. ezek: ember, állat, növény, leg eltérő módon alkalmazzak.
ELVTÁRS, (elv-társ) ősz. fn. Társ, ki ugyanátvány, elvont fogalmak : Péter, (csendet nevű) 16,
azon
elvekkel
bír, ugyanazon elvek szerént cselekét a, rótta, arany ösrvetesek. Elvont ütőeretek, elvont
Ítéletek. Elvont ttámjegyek. Elvont mennyitég. Elvont szik. Máskép : elvrokon.
ELZAJLIK, (el-zajlik) ősz. k. 1) Zajt csinálva
gyOk, (olyan gyök, melytől minden rag és képző, az
elmúlik,
eltűnik, zajlani megszűnik. Eltajlott oc öszelemzés szabályai szerént, külön választatván, ily
alakjában nincs köz használatban, pl. a fakad, epettt, veetSdült néptokatág. 2) A folyóról mondják , midőn
forog igék gyökei: fok, ép, fór. Ellentéte: önálló gyök, téli hideg időben a zaj, azaz jég eloszlik róla. V. ö.
mely a mondott alakban is köz használatú; 1. Gyök). ZAJ.
ELZAJOG, (el-zajog) ősz. önh. 1) Folytonosan i
ELVONTAN, (el-vontan) ősz. ih. Bölcsészeti
ért valamely tárgynak egyedül közönséges tulajdon- zajog. A tisztújítók eltajognak egy nevet kiáltozva órai
ságait tekintve, nem pedig különös tulajdonságaival számra. 2) Zajogva elmegy, eltávozik.
egyedileg öszvevéve. Elvontan vittgálni át embert,
ELZÁLOGÍT, (el-zálogít) ősi. áth. Valamely
azaz általánosan az emberi természetet, nem különö- ngó vagy ingatlan jószágot zálogba ad. V. ö. ZA-'
LÓG.
sen Pétert vagy Pált Ellentéte : öttteteten.
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ELZÁLOQOL, (el-zálogol) ősz. áth. Zálogba
tea, vagy ad. EUálogolni át etuttkétfttleteket, ruhantmaket. EUálogobü valamely ingatlan birtokot. Máskép : elzálogít v. elzálogosít V. ö. ZÁLOG.
ELZÁLOQOLÁS, (el-iálogolás) ősz. fa. CselekT&, midőn valamit zálogba adunk, vágj teszünk.
ELZÁLOGOSÍT, (el-zálogosít) ősz. átb. 1. ELZÁLOGÍT.
ELZÁLOGOSÍTÁS, (el-zálogosítas) 1. ELZÁLOOÍTÁS.
ELZÁR, (el-zár) ősz. áth. 1) Valamit zár által
erősítve elrekeszt, elcsuk. Eltárni a tolvajok elöl a
kapukat, ajtókat, nekrényeket. V. ö. ZÁR áth. 2) Szélesebb ért valamit úgy bekerít, hogy hozzá férni ne
lehessen. Eltörni a várott, midim dVgvétt uralkodik
a uomnéd helyeken. Eltárni korlátokkal, palánkkal,
lövénynyel valamit. 8) Akadályt vet elő. Eltárni át
utat, utemát. EUárni a kütlekedétt. 4) Valakit vagy
valamit letartóztatva őrizet alá fog. Eltárni a tilosMi behajtott marhákat. Eltdrni a befogott rablókat.
ELZÁRÁS, (el-zárás) ősz. fa. Cselekvés, mely
Utal valamit vagy valakit elzárunk. V. ö. ELZÁR.
Fifromai, útnak, utetának eltárata. Gonoittévó'k eltárán.
ELZÁRKÓZIK, (el-zirkozik) ősz. k. Maga magit elzárja; az ajtót vagy kaput zárral erősítve, magira csókja. Eltárkomi a kVtelgelö ellenség elöl. Eltárkoaú a, kelletlen vendég elöl.
ELZÁROL, (el-zárol) ősz. áth. Zárral erősítve
a kinyitás ellen biztosít Eltárolni a kaput, ajtót. V.
ö. ZAB, fo.
ELZÁRT, (el-zart) ősz. mn.Tnlajd. ért ami zárral
ran a hozzá férhetés ellen erősítve. Eltart ajtó, kapu.
Szflesb ért elrekesztett, korlátokkal körülvont, akadályozott. Eltárt várót; eltért utak. Átv. ért elvonult, magányban levő, elzárkózott Eltart életet élni.
ELZÁRTSÁG, (el-zártság) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki másoktól elkfllönőzve, elválva, magába
vonulva él; midőn érzéseit, gondolatait mintegy magiba zárja.
ELZAVAR , (el-zavar) ősz. áth. 1) Zavarva v.
savára* Utal rendetlenségbe hoz, őszvevíssza hány,
kever. EJtavarni a perhez tartotó ktitönfélt irományokat. 2) Zajt csinálva elűz, elkerget A vadáttok
efcororíd* a nyulakat, oteket, foglyokat. 3) Tiszta,
leülepedett folyadékot egészen homályossá, zavarosai tesz. EUavann a sajtárban, műbőrben álló vitet.
V. ö. EL, (2) és ZAVAR.
ELZAVÁRAS, (él-zavarás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit elzavarunk. V. ö. ELZAVAR.
ELZÁVÁROL, (el-závárol) ősz. áth. Zavarral
elcrak. EUávárolni a kaput, ajtót. V. ö. ZAVAR.
ELZOKOG, (el-zokog) ősz. önh. 1) Folytonosan,
tartósan «okog; 1. ezt 2) Tárgyesettel : zokogva elpanaamol vagy megsirat valamit Alig bírta eltokogni
kttervét.
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ELZORDÍT, (el-zordít) ősz. áth. Zorddá változtat el, zord alakúvá tesz. A havató, fergeteges téli
napok elfordítják a láthatárt.
ELZORDONÍT, (el-zordonít) 1. ELZORDÍT.
ELZORDONÚL, ELZORDÚL, (el-zordondl v.
-zordul) ősz. önh. Zordonná vagy zorddá változik el.
ELZÖLDELL1K, (el-zöldellik) ősz. k. Zöldelleni megszűnik, zöldellése elmúlik. EltöldeUettek a
gabonák, « mar érni kezdenek. Ott van , eltSldellettek
a metök. V. ö. EL, (2) és ZÖLDELLIK.
ELZÖLDÜL, (el-zöldtil) ősz. önh. Átv. ért
használják leginkább a haragos emberről, midőn elfutja az epe, s arcra zöld színbe öltözik. Úgy fölmérgedt, itinte eltöldült bele.
ELZÚG, (el-zúg) ősz. önh. 1) Zúgva elvonul,
eltávozik. Eltugtak a hullámok. Eltugott a förgeteg.
2) Zúgni megszűnik. Eltágtak a harangok, ágyuk.
V. ö. EL, (2) és ZÚG.
ELZÚZ, (el-zúz) ősz. áth. Zúzva elront, laposra
nyom, nyomva megöl. Elzútni lábakkal a dinnyét.
Elzúzni a férgeket. A keresztül menti kerék eltútta a
lábát. V. ö. ZÚZ. Átv. ért és megvetőleg szólva :
semmivé tesz. Elfutlak, ha mootetanni mertt.
ELZÜRLIK, 1. ELSZÜRLIK.
ELZSÁKOL, (el-zsákol) ősz. áth. 1) Zsákkal,
zsikszámra elhord, elvisz. Eltsákolni a butát kamrából hajóra. 2) Átv. tréfás ért. valakit jól megdönget,
elpufogat, meglazsnakol.
ELZSÁKMÁNYOL, (el-zsákmányol) ősz. áth.
Ragadozva, eredetileg zsákra szedve, elvisz, eltulajdonít valamit.
ELZSAROL, (el-zsarol) ősz. áth. Zsarolva kicsikar, zsarolással eltulajdonít, magáévá tesz valamit. Elzsarolni a szegény ember utótó falatját. V. ö.
EL, (2) és ZSAROL.
ELZSAROLÁS, (el-zsarolás) ősz. fn. Erőszakoskodás, mely által valaki más vagyonát kicsikarja,
s magának tulajdonítja.
ELZSEBÉL, (el-zsebél) ősz. áth. Szoros ért
valamit zsebre szedve elvisz. Átv. ért. eltulajdonít,,
zsebbe dugva ellop. V. ö. ZSEB.
ELZSÉMBÉL, (el-zsémbél) ősz. áth. Valakié
zsémbelve, zsémbelés által elűz, eltávolít. V. ö.
ZSÉMBÉL.
ELZSIBBAD, (el-zsibbad) ősz. önh.Tulajd .ért a
kézről és lábról mondják, midőn a vérkeringés mintegy megszűnni látszik benne, s ennél fogva érzéketlenné lesz. Fejem alatt eltríbbadt a kezem. Nagy utödétben eltiibbadt a lába. Némely vidéki szólás szerént
ehenyved. V. ö. ZSIBBAD.
ELZSIBBADT, (el-zsibbadt) ősz. mn. A tagokról , különösen a kezekről és lábakról mondjuk, midőn elzsibbadnak. Eltiibbadt két, láb. V. ö. ELZSIBBAD. Átv. ért érzéketlen, eltompult, elsenyvedt
Eluibbadt niv.
ELZSIBBASZT, (el-zsibbaszt) ősz. áth. Cselekszi, hogy valami elzsibbadjon, azaz érzéketlenné,
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tompává legyen, s ideiglen mintegy elaludjék, elhál- lómódban : verj-em, Wrj-em. Vastaghangon párhuzajon. V. ö. ELZSIBBAD. A nagy erStetét elztibbatzt- ' mos társa a nyilt ám. V. ö. ÁM, (2) személyrag.
ja az érzékeket. A hostzar evetét eltribbatetja a
EMBÁTYA, (em-bátya) öaz. fn. Öregebb férfitestvér , ki ugyanazon emlőt szopta. (Milchbruder).
karokat.
ELZSILIPÉL, (el-zsilipél) ősz. áth. A vizet A kevésbé használt új szók közé tartozik.
zsilip által elfolyatja, zsilipen leereszti. T. ö. ZSIEMBEL, 1. OMBOLY.
EMBER, (em-bér v. em-b-ér) fh. tt embér-t, tb.
LIP.
ELZSILIPÉLÉ8, (el-zsilipélés) ősz. fn. A viz- —ék. Jelentésének többféle színezetei vannak.'Ugyannek zsilipféle nyilason elereeztése, elfolyatáss.
is ember 1) Legszélesb ért. minden okos, eszes állat
ELZSÍEOZ, (el-zsíroz) ősz. áth. Zsírral elmocs- akármily korú és nemű , tehát, gyermek, ifjú, férfi,
kol, elszennyesít Elztirozni a ruhát, 'bútorokat, pattot, agg, leány, asszony. Át ember okot állat. ÁM ember
halandó. 2) Szorosb ért. oly férfi nemű, ki tökéletesen
falakat.
ELZSIVÁNYKODIK, (el-zsiványkodik) ősz. k. ki van fejlődve, megérve. Innen mondjuk : O még
Zsivány életmódot űz, folytat. Tárgyesettel : zsivány csak gyerek, nem ember. Majd ha ember let* beUÍUd.
módra eltulajdonít, elvesz valamit. Áx uzsorátok el- Emberré növekedni. 3) Ellentétetik némely tájakon
közbeszédben az atttony, nő szóknak, s férfi neműt
zriványkodtdk vagyonomat. V. ö. ZSIVÁNY.
jelent Két atttony volt ott, és egy ember. Emberekből
ELY, régies, ily helyett; 1. ezt.
szedik a katonákat, nem asszonyokból. 4) Nemesebb
—ELY, névképző, 1. —ALY.
ért. kitűnő tulajdonságokkal bíró ember. Ember a
EM, (1), a közeire mutató « toldott változata talpán v. talpra, eteti ember. Ember a gáton. Ember
ezen öszvetételekben : em-et, em-itt, em-ily, em-így, kell a gátra. Ember légy fiam. Aki ember, jSjön ide.
em-ide, em-innen, em-erre. Eléjön a régieknél önma- No, ki az embert Emberére akadni. Ét a* én emberem.
gában is : „Pártokat ötének János király ellen, ki- Csak e* az ember. Emberré tenni valakit. Úgy hittem,
rályt emelének em az Németországból." Farkas And- emberrel van dolgom.
rás a XVI. században. Vastaghangon párhuzamos,
„Minden ember legyen ember és magyar."
illetőleg ellentétes társa ám : am-ass, am-ott stb. V. ö.
Fóthi dal, Vörösmartytól.
ÁM, távolra mutató.
EM, (2), elvont gyök. 1) Jelent valami ma- 5) Polgári osztályok és életmódok megkülönböztetégasat, fölfelé állót, nynlót az emel, emelkedik stb. séül is szolgai, t. i. közelebbi határozóval mellette.
származékokban. 2) Szívást, szopást, szoptatást; szár- FSember, nemetember, metterember, jobbágyember, polmazékai : emik, emS, emlő, emt, emétzt; továbbá szop- gárember, paratztember, gazdaember, ételedet ember.
tató nöállatot ezekben : eme, emse. Rokonok vele a 6) Jelent alattvalót szelídebb kifejezéssel. Ki emberei
magyar éne, OnS, ana, anya, héber SK (anya), JBN vagytok f Herezeg Etzterházy emberei vagyunk. A* én
(táplál, nevel), szanszkrit ma, mada, ambá (anya), emberem, azaz szolgám. 7) Ragasztatik a nemzetek
hellén fiáfina, páppi], /<«<«, német Amme stb. V. ő. nevéhez: magyarember, kunember, németember, horvátEME.
ember. 8) Ragasztatik a kort és állapotot jelentő neEM, (3), kiavult áth. 1) szop. V. ö. EMIK. 2) vekhez. Oyerekember, korotember, öregember, vénemEszik. Nincsen mit emniík, azaz emniek v. enniök, ber, házatember, attzonyember, némber (nő-ember), Si(Podgorszki János, szentmártoni kapitány levelében vegyember; papi v. egyházi, világi, hadi ember. 9)
Jakusich Perencz, győri alkapitányhoz 1577-diki Számtalan jó és rósz tulajdonságok neveit veazi föl
dec. 2-dikáról). Senkinek sem barmát, sem marháját jelző gyanánt : Derék, jő, jámbor, okot, talpraetett,
el nem vettik, adjanak emnik egy kevés ideig (ülésházy becsületet, igaz, tzelid ember. Hitvány, rom, ottoba,
István levelében Thurzó Györgyből 1606. jul. 30.). gyáva, mamlatz, becttelen, ezigány, vad ember. Szegény
Rokon értelemben ma is gyöke emészt szónak és szár- ember, gazdag ember. Kit ember, nagy bolond ember.
Gazember, kocziporember, ctudar, csiinya, piszok, pipomazékainak. V. ö. EM, (2).
—EM, (1), névképző; hangrendileg párhuza- gya, kótyonfitty, gyimgyom, csiribiri ember. Kemény,
mos tana a nyílt ám. Képez részint önálló főneveket, kuruezember. Betyár, ztiványember. 10) Elfogadja a
mint : kell-em, jett-em, tzett-tm, részint mint közép- hasonlító fokot is : emberebb ám. kifejlődöttebb emképző elvont törzsneveket, pl. az él-em-édik, vet-em- ber ; és különb ember. Némely közmondások : Ember
edik, vet-em-tí, fél-em-lik, félrem-it, gytir-em-lik stb. volt t megholt. Nagy butaféreg a henye ember. Kicsin
igékben. V. ö. ÁM, (1) névképző.
ember tem stalmastál. Kit ember nagy bottal jár. Min—EM, (2), első személyrag az egyesszámban. den ember ember, de nem minden ember becttíletet em1) Oly nevekhez járul, melyek többesszáma nyílt ék, ber. Olyan ember, mint a falat kenyér. Terem a* empl. kez-ek, ke*-em, fej-ek, fej-em, kerek-ek, kerek-em, ber, mint a gomba. Mindnyájan emberek vagyunk. Nem
tenyer-ek, tenyer-em. 2) Vékonyhangu névutókhoz és singgel mérik az embert. Embert tzaván, ökröt szarván
névragokhoz : meUett-em, elStt-em, fOUU-em, nek-em, (fognak meg). Embere szavának. Embert illet a no.
vel-em, töl-tm. 3) Igékhez a múltban : ment-em, jött- j Ember tetten fogadált, eb a ki megállja (arról mondem, vert-em, tört-em, és a tárgymutató alakú kapcso- | jak, ki rósz szavatartó). Nem lehet át ember hirtelen
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gaitatbtr. Ember emberrel jó. Km. Embernek embertől
mindig tett tartani. Km. Nagy ember nagyot étik vagy
nagyot botlik. Km. Nem tudja ember mitől hízik. Km.
Én ii ember vagyok. Km. Addig áll ember míg isten
akarja. Km. Ninct ember hiba nélkül. Km. Nem tudja
ember mire jut vagy mire virrad. Km.
£ szó eredetére nézve többfelé ágaznak a vélemények. Némelyek én (régiesen :=s mai én) és bér
vagy bir szóktól származtatják (én-bir) , minélfogva
annyit tenne, mint : énnel bíró. A bir helyett vétethetik bar is, (melytől barom ered), s innen ember
annyi volna, mint : énét állat. Mások szerént alkatrészei : em (szop) és bér, mely héber nyelven vastaghangon bar ám. fi, (ide vonatkozik a szanszkrit bhar
is, melytől ered a latin pario, német ge-bSren stb.);
tehát em-bar =: szopófi, szopó szülött, csécsii; mely
értelmezés szerént ugyan minden szopós állat ember
volna, de a nyelvekben többször nemi név faji helyett
haunáltatik, pl. csecsemő minden fiatal szopó állat,
milyenek : borjú, bárány, csikó, a nyelvszokás mégis
cuk az emberi kisdedre alkalmazza. Némelyek az
tmel ige em gyökét és erő név gyökét látják benne,
melyekből öszvetét által lett volna em-er, b közbetettel ember =: fönséges erő'. Ismét mások az egyenesen
fölállót jelentő em és bér (= bar, állat) elemekből
uirmaztatják, miszerint ember annyi volna, mint
emelt teattel, fejjel járó állat, mi által a többi állatoktól különbözik, Ovidius szerént :
.Ős homini sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, ét erectos ad sidera tollere vultus."
S a magyar költő szeréül :
„Ember vagyunk, a föld s az ég fia."
Vörösmarty.
Egyébiránt akár a szopást jelentő em, akár a magasra vonatkozó em gyökből elemezzük, analógia szerént ágy is fejlődhetett ki, mint : a csőm, gom, dóm,
3*m, (m gyökökből lett: csomb csombor, gomb gombár,
donJt dombor, gém gémbér, fmb ember = éber; fgy
faré a székelyeknél : Embre; tehát : emö, emv, emb
& ér képzővel ember, (szopó vagy emelt alkatú). Már
kgrégibb nyelvemlékeinkben : a két halotti beszédben tisztán ez alakban fordul elé : „num igg ember
mulchotia ez Termőt" (nőm egy ember múlhatja ez
r«rmöt), „oimaggomuk ez szegin ember lukiért,"
'imádjunk, azaz imádkozzunk ez szegény ember lelkeért). A mai korban 0-vel beszélő vidékeken : emtir, mint általán a zárt ( (nem éles ?), 0-vel ejtetik.
Figyelmet érdemel tehát a két halotti beszédben, hogy
tnber caak e-vel van írva, noha nem = nőm, vermet
= termet,továbbánémtek = nömtök, teremte =
ifrümtece stb., a mennyiben az u felhangú szókban
4-nek olvasandó. Ezen jelenség ero-6ar-ra vezetne.
EMBy.BAT.AK, (ember-alak) ősz. fn. Az emberi
t**tnek, termetnek külseje összevéve , mennyire azt
ütmeinkkel látjuk s lerajzolhatjuk. Nagy emberalak,
ú--'í*i emberalak, ÍVrpe emberalak. Emberalakot festeni,
faragni. Melléknévileg szokottabb : emberi alak.
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EMBÉRÁLDOZAT, (ember-áldozat) ősz. fa.
Némely vad népek vallásának egyik iszonyú szertartása, mely szerént isteneik tiszteletére, vagy megkérlel ésére embereket ölnek. Átv. ért. valamely nagy
vállalat kivitelére halálveszélynek kitett emberek. A
népek szabadsága sok emberáldozatba kerül.
EMBÉRÁRUS, (ember-árus) ősz. fn. Rabszolgákkal kereskedő, ki az embereket áru gyanánt eladogatja. Ki hinné, hogy az annyira stábodnak kürtőit Amerikában is vannak emberárusok ?
EMBERBARÁT, (ember-barát) ősz. fn. Ki az
emberek, mint olyanok iránt különös szeretettel viseltetik ; ki az emberben az embert becsüli, s annak
javát mint barát barátjáét elémozdítani stb. törekszik ; máskép : embersteretS.
EMBÉRBARÁTI, (ember-baráti) ősz. mn. Emberbarátot illető, arra vonatkozó. Emberbaráti vonzalomból tenni valamit.
EMBÉRBONCZOLÁS, (embér-bonczolás) ősz.
fn. Műtét, mely az emberi test bonczolásával foglalkodik. V. ö. BONCZOLÁS.
EMBÉRBÜZ, (embér-büz) ősz. fn. Sajátságos
bűz, mely leginkább a fölinelegült emberi test kipárolgásából ered, s tisztaság, «. m., mindenkori tiszta
ruházat és az egész testnek gyakori mosása által elhárítható.
EMBÉRCSALÓ, (ember-csaló) ősz. fn. Személy,
ki embertársainak megcsalásából él, kinek szüntelen
törekvése oda megy ki, hogy csalás által szaporítsa
vagyonát. V. ö. CSAL, ige.
EMBÉRCSE, (em-bér-cse) fn. tt. emberesét , tb.
emberesek. Megvető, alázó hangon szólva, oly ember,
ki vagy igen törpe, vagy erkölcsi tekintetben alacson
jellemü.
EMBÉRDÍJ, (ember-díj) ősz. fn. Büntetési dij,
melyet törvény szerént fizetni kell a személyen elkövetett sérelmekért. (Homagium). A törvény hajdan
más emberdijt szabott a nemesek, mást a nemnemesek
megsértő! ellen.
EMBÉRDÖG, (ember-dög) ősz. fn. 1) Megholt
embernek dögteste. 2) Dögvész, mely az embereket
emészti, különbözésül a marhadSgtSl. Aljas kifejezés.
Másképen : ember vész.
EMBÉRÉDÉS, (ent-bér-éd-és) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki férfi korba jut, midőn tetteiben érettséget mutat, midőn könnyelmű fiatal megszűnik lenni, s midőn a házas életre kifejlik.
EMBÉRÉDIK, (em-bér-éd-ik) ősz. k. Ember
kezd lenni, azaz , teste és lelke kifejlik, érettségre
mutat, házasságra alkalmas , szóval, emberes , vagy
inkább férfias tulajdonságokat vesz föl. Megemberedni, neki emberedni.
EMBÉRÉL, (em-bér-él) áth. m. embérel-t v.
emberiéit, emberéltem v. embérlétíem, htn. —ni, v. embérleni. 1) Valakit ember gyanánt tisztel, megbecsül,
embernek vall. Emberelj minden embert, 2) Visszahatólag : magát úgy viseli, mint emberhez illik. Embereid meg magadat, fiam. Hej, nem emberlettétek meg
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magatokat f 3) Valakit valamivel megkínál, megajándékoz. Megembereltek bennünket egy pohár borral.
Emberelj meg bennUnkeí büodalmaddal. 4) Hitelt ad.
8tát forintig meg nem embereit.
EMBERÉLET, (ember-élet) ősz. fa. 1) Élet,
melyet az ember él, vagyis minden viszontagságok,
v&ltozások, melyeknek -az ember élete ali van vetve.
2) Azon időkör, melyet az ember e földön élve tölt.
Az emberélet legfittebb hetven, nyalatván esztendőre
terjed.
EMBÉRETLEN, (em-bér-et-len) mn. tt. emberetlen-t, tb. —ék. Emberek nélkül szűkölködő, hol
ember nem lakik. Embereden vdtdr. Emberetlen vadontág. Hogy etö étnek a földre át emberetlen putttában, ahol tenki a halandók kStSl nem lakik. (Káldi
Job. 38. 26). Ettől különbözik : embertelen, 1. ezt
EMBÉRÉVÉS, (embér-évés) ősz. fn. Némely
vad népek szokása, kik az emberhúst megeszik.
EMBÉRÉVŐ, (embér-ÓTŐ) ősz. mn. és fn. Emberhússal élő. Emberevö vadnépek. Emberevö ezdpa.
Afrika békéjében még tok emberevS lakik.
EMBERFAJ, (ember-faj) ősz. fn. Az embernem egyik alsó osztálya. A cterkenek, hinduk, négerek, hottentotok mind ktilön-kUlön emberfajok. V. ö.
FAJ.
EMBERFAJTA, (ember-fajta) ősz. fn. Rendesen
emberfaj értelemben használtatík.
EMBÉRFALÓ, (ember-faló) 1. EMBEREVÖ.
EMBÉRFELÉ8, (embér-félés) ősz. fn. Tulajdonság , melynél fogva valaki az embereket kerüli,
tolok óvakodik. Nevelés hiányának, vadságnak vagy
sokszor megcsalatott bizodalomnak következménye.
Jobban : emberkeríüét, vagy : embertől félét (v. ö.
FÉL önh.).
EMBÉRFÉLÖ, (embér-félö) ősz. mn. Embereket kerülő, azoktól óvakodó. EmberféVS vadak. Jobban : emberkerUltí vagy embertdl félő.
EMBÉRFI, (ember-fi) 1. EMBERFIA.
EMBERFIA, (ember-fia) ősz. fn. Képes kifejezésben ám. ember. Már nem it hintek át emberfiának,
azaz, embernek. Ctókkal árulod-e el a* emberfiát t
Luk. 22. 48. A nőről így szoktak mondani : ember
leánya, azaz nő, asszony.
EMBÉRFOGAMZÁS , (ember-fogamzás) ősz.
fn. A folytonos teremtésnek azon működése, melynél fogva a férfi és nő közösülése által elegyült emberi mag a méhben élni kezd.
EMBERFŐ, (1), (embér-fő) ősz. fn. Az emberi
testnek legnemesebb része, mely a többi testrészek
fölött mintegy uralkodik, s a lélek működéseinek
mühelyéül szolgál.
EMBERFŐ, (2), falu Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében; helyr. Emberfif-n, —re, —röl.
EMBERFÖLÖTTI, (ember-fölötti) ősz. mn. 1)
Ami az emberi erőket, az emberi észt, felfogást fölülmúlja ; mi sokkal nagyobb, dicsőbb, hatalmasabb,
mintMm embertől kitelhetnék. 2) Ami fokozatra néz-
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ve az ember fölött áll, az embernél előbbre való. Át
angyalok emberfölötti lények.
EMBÉRGYILKOLÁS, (ember-gyilkolás) ősz.
fn. Tulajd. ért az embernek megölése gyilok által.
Szélesb ért emberölés, az emberi életnek erőszakos
eloltása. V. ö. EMBERÖLÉS. Legszélesb ért minden , mi az emberi életet időnek előtte megrövidíti,
elveszi. Némely gyári munkák valóságos embergyilkolátok.
EMBÉRQYILKOLÓ, (embér-gyilkoló) ősz. mn.
1) Ki embereket gyilkol. Embergyilkoló haramiáié,
rablók. 2) Emberéletet elvevő, megrövidítő. Embergyilkoló háború, nyavalyák.
EMBÉROYILKOS, (ember-gyilkos) ősz. fn.
Gonosztévő, ki valamely embert szántszándékosan
megöl. Átv. ért emberkinzó, emberéletet rövidítő.
EMBÉRGYÜLÖLÉS, (embér-gyülölés) ősz. fn.
Gyfilölés, melylyel valaki az emberek, mint olyanok
iránt viseltetik.
EMBÉRG YÜLÖLÖ, (ember-gyűlölő) ősz. mn.
Ki az embereket gyűlöli, kerüli, 8 irántok semmi bizalma nincs.
EMBÉRHAJ, (ember-haj) ősz. fn. Haj, mely
az ember testén, különösen fején nő. StSke, t*Sg, fekete , vörös, rima, kondor emberhaj. Emberhajból kötött gyűrű, lánet.
EMBÉRHAJ, (ember-háj) ősz. fn. Az emberi
test zsírja, kövérsége, mely leginkább a has körül
gyülekezik őszve.
EMBÉRHAJSZÁLFEJÜ, (embér-haj-szal-fejü)
ősz. fn. Bélférgek v. bélgiliszták egyik faja. (Ascarus
trichnria).
EMBÉRHANG, (ember-hang) ősz. fn. 1) Sajátságos hang, mely az embernek tulajdona. 2) Az orgonában azon változás, mely az emberhanghoz leginkább hasonlít (Regalzug).
EMBERHÚS, (ember-hús) ősz. fn. Hús az emberi testen. Emberhúst enni. V. ö. HÚS.
EMBERI, (em-bér-i) mn. tt emberi-t, tb
ék,
fokozva : emberibb v. emberiebb. 1) Olyan, mint emberhez illik. Emberi erkölcsök. Emberi gondoticotdt.
2) Emberhez tartozó, embernek való. Emberi eledel.
Emberi lábak. Emberi f ej.
EMBERILEG, (em-bér-i-leg) ih. Emberhez illőleg, emberi módon. Emberileg bánni át alattvalókkal, cselédekkel.
EMBERISÉG, (em-bér-i-ség) fn. tt emberiségét. 1) Azon tulajdonságok őssvege, melyek az embert, mint olyat illetik. Ett kotta magával az emberilég. Némely vadnépek kévét jeleit viselik át embentégnek. 2) Emberek őszvege. Véteni át égett emberiség
ellen. Át emberiség ctéljai, erény ét boldogtág. Különbözik tőle : emberség, 1. ezt
EMBERISMERET, (ember-ismeret) ősz. f n .
Eszméletí és tapasztalati utón szerzett ismeret, melynél fogva a különböző természetet, hajlamot, indalatot, gondolkodásmódot az emberekben éssreveuu&k.
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EMBÉRISMERÖ, (ember-ismerő) ősz. fa. Ki
részént eszmélet, részént tapasztalat után az emberek
gondolkozás! és cselekvési módjait, különösségeit
émereszi, kitanulja, ismeri.
EMBÉRISZONY, (ember-iszony) ősz. fn. Búskomonag következménye, melynél fogva valaki az
emberek társaságától iszonyodik, az embereket kerüli, gyűlöli.
EMBÉRÍT, EMBERIT, (em-bér-ít) áth. m. embtrtí-tti, htn. —ni v. —eni. 1) Emberi alakba öltöztet A régi egyiptomiak emberítették az állatokat, madaraJcai. 2) Felsőbb emberi tulajdonokkal felruház,
kiművel Embertíeni nevelét állal a vadnépeket.
EMBÉRÍTÉS, EMBÉRITÉS, (em-bér-ít-és) fn.
tt anbtrítet-t, tb. —ék. Emberi alakba öltöztetés.
KimÜTelés.
EMBÉRÍZ, (embér-íz) ősz. fn. Iddszak, mely
u«rént új-új nemzedék következik. Egy emberíz,
atas egy nemzedék. Két, három emberit. Egy emberítre közönségesen harminczhárom évet vesznek, s fgy
egy uizadban három emberíz, azaz három új nemzedék (generatío) van.
EMBERKE, (em-bér-ke) fn. tt emberkét, tb.
embtrtík. Kisded ember testileg vagy erkölcsileg vére. Néha megvető értelemben is használják.
EMBÉRKÉDIK , (em-bér-kéd-ik) k. m. emberItfd-tem, —tél, —étt, htn. —ni. Nemesebb ért. úgy
viseli magát, mint jeles, derék ember; vitézkedik.
Enberkedik, t* 61. (Vörösm. Zalán fut).
EMBÉRKERŰLÉS, (ember-kerülés) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva valaki az emberek tárwíigit futja, kerüli. Nagyobb fokú embergyülölés,
emberiszony.
EMBÉRKEEÜLÖ, (ember-kerülő) ősz. mn. Ki
ai emberekkel társalkodni nem szeret, emberfutó,
maginak való. Emberkertllö remete, búskomor.
EMBERKÉZ, (ember-kéz) ősz. fn. 1) Tulajd.
az embernek keze. 2) Átv. ért. emberi munka, miveles, emberi erő, ügyesség. Némely rétzein a fűidnek
alig látnának emberkét nyomai.
EMBERKOR, (ember-kor) ősz. fn. 1) Kor, melyet ember végső vénségig elérhet. Az emberkor legfcitbb hetven nyoletvan év. 2) Kor, melyben valaki a
kifejlődésig megérik , midőn a nemzéere tökéletesen
^kalmas. 3) Férfikor, az emberi korszak dele.
EMBÉRKOROS, (ember-koros) ősz. mn. Ki
mar emberkorra jutott, kifejlődött férfi.
EMBÉRKORÚ, (ember-korú) 1. EMBÉRKOROS.
EMBÉRLOPÓ, (embér-lopó) ősz. fn. Ki az embereket elragadja, hogy mint rabszolgákat eladja,
vagy használja.
EMBÉRMAGASSÁGNY1, (erabér-magasságnyi)
öir. mn. Oly magas, mint a közép termetű ember
magassága. Embermagattágnyi vetetek, kender, kukarieta, ga.
EMBÉRMAGASSÁGU, (embór-magasságu) 1.
EMBÉRMAGASSÁGNYI.
AKAD. tűm tsteik. n. BŐT.
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EMBÉRMAGZAT, (ember-magzat) ősz. fn. Em' bér gyermeke, szülötte, ivadéka, emberi magzat.
EMBÉRMAJOM, (ember-majom) ősz. fn. A
majmok azon faja, mely az emberhez leginkább hasonlít. (Orang-utang.)
EMBÉRMÓDON, EMBÉRMÓDRA, (embermódon v. -módra) ih. Úgy, mint emberhez illik, mint
ember szokott Embermádon bánni a legnyomorúbb
szolgával it.
EMBÉRMUNKA, (ember-munka) ősz. fn. Munka, melyet ember tesz ; ember által készített mű, emberi munka.
EMBÉRMÜ, (embér-mü) ősz. fn. Mű, melyet
egy vagy több ember készít Át egyiptomi gúlák nagyszerű embermüvek. Máskép : emberi mű.
EMBÉRNAGYSÁG, (ember-nagyság) ősz. fn.
Oly magas testalkat, milyen a középtermetű felnőtt
emberé.
EMBERKÉM, (ember-nem) ősz. fn. Az emberek
öszvesége, mennyire azok az egyéb állatok öszvegétől
különböznek. Az embernem Istennek legjelesebb müve
e földön. Át embernem ttaporodáta nagyobb, mint tok
mát állatnemeké.
EMBÉRNYI, (em-bér-nyi) mn. tt. em6«myi-í.
tb. —ék. 1) Ember nagyságával biró, oly nagy, mint
felnőtt ember. Embernyi (magasságú) fű, gitgat. 2)
Emberré növekedett. Embernyi ember, azaz teljes embernagyságig és korig kifejlett (ifjú); a székelyeknél
ám. derék ember. (Kriza János).
EMBÉRNYOM, (ember-nyom) ősz. fn. 1) Nyom,
melyet a lépő, járó-kelő ember lába hagy maga
után. 2) Emberíz. 1. ezt
EMBÉRNYUZÁS, (embér-nyuzás) ősz. fn. Tulajd. ért. Cselekvés, midőn valaki embert vagy embereket nyúz. De leginkább átv. ért. használtatik, s
annyit tesz , mint emberzsarolás, emberkinzás , más
szegényebb ember utósó vagyonának elcsikarása.
EMBÉRNYUZÓ, (embér-nyuzó) ősz. fn. Tulajd.
ért. ki embereket nyúz, vagyis az emberek bőrét lehúzza. Átv. éa szokott ért emberzsaroló, emberkínzó,
más szegényebb ember utolsó falatját elcsikaró.
EMBCRORZÁS, (embér-orzás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki embert lop, erőszakosan elrabol,
hogy szolgaságra vigye vagy eladja.
EMBERÖLÉS, (embér-ölés) ősz. fn. Az ember
életének eloltása, fegyver vagy más eszköz által. A
büntető jogban meg szokták különböztetni a gyilkosságot az emberöléstől. A gyilkosság alatt azt értik,
ha valakinek szándékában is vala embertársának életét elvenni; emberölés alatt pedig, midőn ezen szándék ugyan nem, de mégis valamely ellenséges indulat szolgála okul a bűntettre, pl. valaki mást csak
meg akart verni, de ebből a megveretettnek halála
következett.
EMBÉRÖLŐ, (embér-ölő) ősz. fn. és mn. Ki v.
mi az ember életét elveszi, megszünteti; különbözik
a megölést szándékoló gyilkos. V. ö. EMBERÖLÉS
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EmberölS vadnépek. Emberölö vöt, fegyver, méreg. Emberolö munka.
EMBÉEÖLDÖKLÉS, (ember-öldöklés) ősz. fa.
Ás emberölésnek gyakorlása, ismétlése, midőn v»Jaki
több embert megöl. A kurucsvilágban tok emberifldökUt történt. V. ő. ÖLDÖKLÉS.
EMBÉBÖLDÖKLŐ, (ember-öldöklő) ősz. mn.
és fa. Ki az embereket öldökli, azaz folytonosan
egyre-másra öli, gyilkotfa. V. ö. ÖLDÖKÖL.
EMBÉRPETE, (ember-pete) ősz. fn. Az ember
nemző erejének egyik lényeges eszköze, szerre, mely
máskép : here vagy tök.
EMBERRABLÁS, (ember-rablás) ősz. fa. Erőszak, melynél fogra az embert áru vagy rabszolga
gyanánt elhnrczolják.
EMBERRABLÓ, (ember-rabló) ősz. mn. és fa.
Ki embereket erőszakosan elragad, hogy vagy ára
gyanánt eladja, vagy rabszolgául bírja.
EMBERSÉG , (em-bér-ség) fa. tt embértégit. 1) Külső jelekben mutatkozó nyájas magaviselet, ndvariság. Embertéggel viteltetni mátok iránt. Embertéget tanulni. Embertéget tudni. Majd megtanulok
embertégre. 2) Jó akarat, szolgálati készség. Annyi
embertége tem volt, hogy át utat megmutatta volna. 3)
Becsületesség, becsület. Embertégemre mondom. Pént
embenég, ruha tittteuég. (Km.) Több a* embertég a
kápoulá* htunál. 4) Hitel. Valakinek embertégére
kolctonömi. Ha ninct pént, van embertég.
EMBERSÉGES, (em-bér-ség-és) mn. tt embertégit-t v. — ét, tb. —ék. 1) Becsülettudó, nyájas,
udvarias. Emberiéget fogadét; emberségei kOttdntés;
embertéget ifjú. 2) Becsülettel teljes, ki tiszta erkölcsökkel és jellemmel bír. Tetőtől talpig embertéget
ember. Minden ember ember, de nem minden ember emberiéget ember. (Km.) Sűrűn vetik maguát a* embertéget embernél, de vékonyon kél. (Km.).
EMBERSÉGESEM, (em-bér-ség-és én) ih. 1)
Becsületesen, nyájasan, udvariasan. Embertégeten fogadni a vendégeket. 2) Tiszta erkölcsökkel és jellemmel. Emberiégeien vitelni hivatalát. Embertégeten ébú.
EMBERSÉGGEL, (em-bér-eég-vel) ih. Illő becsülettel, tisztelettel. Én egén embertéggel tnóltíottam
8t, • S gorombán felelt. Emberiéggel tokot lehet eutttelem.
EMBÉRSÉGTELEN, (em-bér-ség-te-len) mn. tt
embériégtelen-t, tb. —ék. Kiben nincs emberség, ki
becsületet nem töd; udvariatlan. Másképen : embertelen, csakhogy ennek keményebb jelentése is van.
EMBÉRSOR, (ember-sor) öss. fit. Osztály, melybea kifejlett, érett korú emberek vannak, ö még nem
embertorbavaló.
RMBfeRHEÁMj (embir-szám) ősz. fa. Egy testületben vagy társaságban létező emberek szimszeréntí Süvege. Ttíbb vele át embernám. (Km.).
EMBERSZERETÉ8, (embér-sseretés) ön. fa.
Cselekvés, mely szerént valaki az embereket szereti,
s azok javat ereje szerént előmozdítani törekszik.
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EMBÉRSZERETET, (ember szeretet) ősz. fa.
Erény, különösen keresztény értelemben véve, melynek elve „Mindent, a mit akartok hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is cselekedjetek azt nekik." (Üdvözítő).
EMBÉRSZERETÖ, (ember-szerető) ősz. mn. é»
fn. Ki az embereket mint felebarátjait szereti, s azok
javát előmozdítani törekszik.
EMBÉRSZÓ, (ember-szó) ősz. fa. Tagozatot
emberi hang, illetőleg beszéd , mely által érzéseit ét
gondolatait közli az ember.
EMBÉRSZÓLÁS, (ember-szólás) ősz. fa. Rágalmazás, más hírének, nevének alacsonyitása. Igáimondái nem emberigólát. (Km.).
EMBÉRSZÓLÓ, (ember-szóló) ősz. fn. Aki az
embereket megszólja, azaz rágalmazza, tetteiket ócsárolja, birokét, nevöket becsméreli.
EMBÉRSZÖR, (ember-szőr) ősz. fa. Szőr, mely
az ember testén nő. Egyébiránt a fejszőr neve különösen : haj, az ajkak fölött levőé : bajun, az állón
nővőé : nakdl, a szeméremtest körfii növőé : fan.
EMBERTAN, (ember-tan) ősz. fa. Tan, mely
magában foglalja mind azt, mi az ember megismerésére tartozik, érzéki és szellemi tekintetben. (Anthropologia).
EMBERTÁRS, (embér-tin) ősz. fa. Általán,
minden ember, mennyire okos észszel bíró állat levén, hozzánk hasonló; felebarát A király embertana
a koldútnak it. A keresztény nemetak a kerettténynek,
hanem a pogánynak it embertária.
„ Virrasztott a szív égő romja mellett,
Hogy tévedt, snjtolt embertaninak
Irányt adjon s erőt, vigasctalást"
Vörösmarty.
EMBÉRTEJ, (ember-tej) ősz. fa. Hóembernek,
azaz asszonynak teje.
EMBERTELEN, (em-bér-te-len) mn. tt. ember
telen-í, tb. —ék. 1) Aki becsületet nem tud, nem
szíves, nem udvarias. 2) Finomabb emberi érzésből
kivetkőzött, durva, vad, kegyetlen természetű. 3^
Mint határozó : embertelenül.
EMBÉRTELENKÉDÉS, (em-bér-te-len-kéd-és)
fa. tt embértelenkedét-t, tb. —ék. Durva, érzéketlen,
kegyetlen bánásmód, magaviselet
EMBÉRTELENKÉDIK, (em-bér-te-len-kéd-ik;
k. m. embértelenkéd-tem, —tél, —itt. Durván, vadul,
kegyetlenül viseli magát; nyers, faragaüan erkölcsökkel bír.
EMBÉRTELENSÉG, (em-bér-te-len-ség) fia. tt
emberteleniég-ét. Nem emberség, oly tulajdonság,
melynél fogva valaki embertelen. V. ö. EMBERTELEN.
EMBERTELENÜL, (em-bér-te-len-ül) ih. Becsület nélkül, udvariatlanul; durván, kegyetlenül;
szeretet nélkül, szivtelenül. Embertelenül bánni a* tlleniéggel tem ülik. Embertelenül elutattíani a m«g**or*lt kéreget6t.

EMBÉBTETÜ—EMEL
EHBÉBTETÜ, (embér-tetü) ősz. fn. Tetüfaj,
mely kfilönösen az emberen élődik. V. ö. TETÜ.
EMBÉRTUDOMÁNY, (ember-tudomány) lásd :
EMBERTAN.
EMBERÜL, (1), (em-bér-fil) ih. 1) Mintjóraraló emberhez illik, derekasan, jelesen, becsületesen.
Emberit nitlni magát. 2) Vitézül, bátran, legényesen. Emberül vitnaverni át ellenség csapatait. EmÍKrii/ forgatni magát a viadalban. Ez már emberül tm.
EMBERÜL, EMBERÜL, (2), (etn-bér-ül) önh.
m. enb<rííl-t. Emberré válik, emberi alakot vesz föl.
íi Iittn fa emberült, hogy a* emberi nemet megráltn.
EMBÉRÜLÉS, EMBÉRÜLÉS, (ein-bér-ül-és)
fő. tt emberUlét-t, tb. — ék. Emberré válás; emberi
alik fölvétele. Az Itten fiának emberülése.
EMBÉRVÉR, (ember-vér) ősz. fn. Vér, mely az
emberi testben létezik. Embervért ontani. A népek szabadága tok embervérbe kerül.
EMBÉRVÉRFÜ, (embér-vér-fií) ősz. fn. Növénrfíj a linkák neméből, szára cserjesedő, levelei
tojásdadok, nyeletlenek, tokjai bogyósak. Máskép :
>-trafu, vérontófü, kevélyfu, bogyós Unka. (Hypericum
Androsaemum).
EMBÉRZSÍR, (ember-zsír) ősz. fn. 1) Kövérség , mely az emberi testben van. 2) Zsír, melyet az
ember hasából, különösen csontjr.iból kifőznek.
EMBRE, férfi kn. A székelyeknél ám. IMRE.
EME, (1), (em-e, rokonságait 1. EM 2) alatt)
fn. tt. emé-t, tb. érnék. Régies. Jelent nőstény állatot.
Emt állat fPázmánnál), eme tyúk (Sylvesternél), eme
dúmd (Molnár Albertnél stb.). Eredeténél fogva (1.
EM.) ám. emmel (csecscsel) birú, szoptató. Jelennen
csak a disznóról mondjuk : eme v. emse disznó, (a
többi nőstény állatokat vagy külön néven, mint :
bmcta, tehén vagy általán nöstény-neí híjuk). Rósz
'nt fiait it megetti. (Km.) A törökben emme ám. em16, csecs; a héberben em, a finnben emu és az arabbú úm ám. anya. A török em-mek ige ám. emni,
uopni, s a csagataj nyelvben emdsek v. imdtek szopUtú nő; szintén azon gyökből : emgek v. emgeklegen
<r. emgen, (imgek, imgeklegen, ingen) ám. csecsemő
Aboika).
EME, (2), (em-e) 1. EMEZ.
EMEDISZNÓ, (eme-disznó) ősz. fn. Nőstény v.
lUíló, v. anyadisznó, malaczos disznó. Máskép :
llttí.

EMEL, (cm-el) áth. m. emel-t. 1) Tulajdonkép,
vaUmit alsóbb helyről magasabbra szállít, feltol, felház. Terhet emelni. Vaura emelni a tsákot. 2) Épít
Hátai emelni, ottlopot emelni, emléket emelni. 3) Maguabb rangra segít Hivatalra emelni. Méltótágra,
emelni. 4) Képes kifejezésekben : kalapot
ni valakinek, azaz köszönten!. Kezet, botot emelni
azaz, valakit veréssel fenyegetni. Emelni vabecsét, azaz, nagyítani. Ha farát emeli, tzá(Km.) azaz ha valamit lendít vagy vala-
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kinek segít, nem esik neki hiába, mert ő is kap valamit a fogára. Elékerül számos öszvetételekben : elemel, fölemel, kiemel, leemel, megemel, beemel.
Az arabban hamala ám. hordott, vitt.
EMELCS, (em-el-cs) tt. emelcs-ét. \. EMELCSÖ.
EMELCSÖ, (em-el-cs-ő) fn. tt. emdctS-t. Általán , eszköz, melynél fogva valamit emelünk. V. ö.
EMEL. Különösen. 1) Az erőmütanban rúd- vagy
más alakú eszköz, gép, melynek segedelmével, erőt
kímélve, aránylag nagy terhet képesek vágyónk mozdítani , emelni. 2) Sebészi eszközök neve különféle
műtéteteknél. LékemelS, egyénét, reszelő, görbe, görbekettőt, hajlott, hlpotxlopképíí, szögletes, tört emelcsö.
3) Atv. ért. minden erkölcsi vagy szellemi erő, mely
valami működésben rngónl, ösztönül, segédül szolgál.
EMELCSÖS, (em-el-cs-ő-ös) mn. tt. emelctbs-t,
v. — é t , tb. —ék. Felhúzó készülettel, emelcsővel
ellátott. Emelctbt gém a kúton. EmelcsSs híd, kapu,
roslély, azaz, melyeket fel lehet húzni, emelni.
EMELÉ6, (em-el-ég) önh. m. emelég-tem, v.
emelgettem, emelégtél v. emelgettél, emelg-étt, htn. —ni
v. emelg-eni. Föl-föl emeli magát, meg-meg alászáll.
Emeleg a pihegö ember melle. Emelegnek a hullámzó
vizek. Emeleg a repülni tanuló madár.
EMELEK, (em-el-ék) fn. tt. emelék-ét. Kassai
Józsefnél ám. emelet.
EMELÉNG, (em-el-éng) 1. EMELEG.
EMELÉS, (em-el-és) fn. tt. emelés-í, tb. —ék.
Cselekvés, mely által valamit emelünk. V. ö. EMEL.
Teher, kocsi, ttok emelete. Bottmtlét, kalapemelés.
Oszlop-, emlékemelés. Hivatalra emelet. Elemelét,
kiemelés, beemelés, fölemelet.
EMELET, (em-el-et) fn. tt emelet-ét. Az épületben a teremek, szobák, kamarák, folyosók stb. őszvege , melyek nem az épület alapján állanak közvetlenül, hanem már azon falsor, és gerendák vagy boltok fölött, melyek az épület alsó (földszinti) osztályát teszik. Első emelet, második emelet stb. Innét, az
első emelet már második osztályát vagy fokozatát
teszi a lakok sorozatának, a második emelet a harmadikát stb. Tehát például, a három emeletes házban nem három, hanem négy lak- és ablaksorozat
van. A legalsó sorozatot földszintinek nevezzük. Vaunak emeletek (inkább : mélyletek) a hány aépitész étben is.
EMELETES, (em-el-et-és) mn. tt. emeletés-í v.
—ét, tb. —ék. Emelettel bíró; melynek egy vagy
több emelete vau. Emeletet ház. Két, három, négy stb.
emeletet épület.
EMELGET, (em-el-get) áth. m. emelget-iem,
—tél, —élt. Gyakorta, ismételve, vagy könnyeden,
kényelmesen emel. Sómérétnél emelgetni a mér súlyukat. Tánczban emelgetni a lábakat. A repülni tanuló
madár emelgeti szárnyait.
EMELGETES, (em-el-get-és) fn. tt emelgetés-t,
tb. —e'k. Gyakori, ismételt, vagy, könnyűd, kényelmes emelése valaminek. Zsákok emelgetéte. Lribak,
szárnyak emelgetése.
22*
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EMELINT, (em-el-int) áth. m. emelint-étt, htn.
—ni, v. —eni. Könnyen, kényelmesen, erőtetés nélkül emel. Alig emelinteni ujjával a terhet. Lábát lejtétre tmelinteni.
EMELINTÖ, (em-el-int-ő) fn. tt. emelinttí-t. Általán, minden izom, mely által a testnek egyes részeit
fölemeljük. Féltő ajk emeliníője ; orrttárny emeliníője
(Levator mnscnlus).
EMELÍT, (em-el-ít) 1. EMELINT.
EMELIZOM, (emel-izom) őse. fn. Izom a karokban , melynek feszítő ereje által történik az emelés.
Át emelitom ninet mindig arányban a lobbi ionok
ertjével.
EMELKEDÉS, (em-el-kéd-és) fn. tt emelkédét-t,
tb. —ék. Fölfelé irányzott mozgás, melynél fogva
valaki vagy valami emelkedik, 1. ezt
EMELKEDETT, (em-el-kéd-étt) mn. tt emelkedettet. Leginkább atv. erkölcsi és szellemi értelemben haszniltatik, s ám. magas, fenséges, a minden
napiságon tál szárnyaló. Emelkedett ét*. A földi gyiSnyörVkiSn túl emelkedett erény.
EMELKEDETTSÉG, (em-el-kéd-étt-ség) fn. tt
emelkédetttég-ét. Lelki, szellemi, erkölcsi tulajdonság,
melynél fogva valaki magasabb elme- és akaraterőt
fejt ki, s a mindennapi köz gondolkozás- és cselekvésmódon túl szárnyal. Lelki, nettem, erkOlcti emelkedetttég.
„Mit ér, ha nyervágy, haszonlesés
Ólálkodik köztük s önzéstelen
Emelkedettség nincs már a világon. *
Az ember tragédiája (Madách Imre).
EMELKEDIK, (em-el-kéd-ik) k. m. emelkedtem, —tél, —étt. Altalán, mintegy maga-magától magasabbra kel, felnyúlik, felhutódik. Különösen, 1) a
föld középpontjától távozik. Emelkedik a ttélben ftileretftett tárkány, fihe, ttappanbuborék ; emelkedik a
kod. Emelkedik a magárra repülő tat. 2) Dagad, puffad. Emelkedik a pihegS kebel, a léggel ttSU éggolyó.
Emelkedik a kelS tinta. 8) Ágaskodik, nyújtózkodik,
felnyúlik. Emelkedik a lába ujjaira álló ember. 4)
Növekszik. Emelkedik a terdülB ifjú. Emelkednek a
növények. 6) Mondjuk az épületekről. Petten tok nagy
hát emelkedett rövid idő alatt. 6) Hivatal- és rangfokozatban halad. Nagy rangra, méltótágra emelkedni.
7) Valaminek ára, becse nagyobbodik. Emelkedik a
gabona ára. Beetben emelkedni.
EMELKEDŐ, (em-el-kéd-ö) mn. tt emelkedS-t.
Ami emelkedik, magasabbra szálló, szárnyaló; feldagadó, a föld középpontjától távolabb eső; meneteles.
Égnek emelkedS tat. Emelkedő kebel. Emelkedő dombok, kegyek. EmelkedS áruit, hullámok.
E MELLETT, ih. Élünk vele, midőn a főmondathoz valamit mellesleg kapcsolunk, midőn valamit
a főtárgyhoz odavetőleg mondunk. Fölcseréltethetik
a mellette határozóval, pl. Kit jóttágból it meglehet
élm, ha « mellett, vagy ha mellette jó gatda valaki.
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EMELŐ, (em-el-ő) mn. tt emelő-t. Aki vagy
ami emel. Emelő rúd. Emelő ttolga.
EMELŐCSIGA, (emelő-csiga) ősz. fn. Etőmffi
eszköz csigaalakban, mely forgatás által az emelőül
fólebb és fölcbb tolva a reá nehezedett terhet magasabbra nyomja.
EMELŐFA, (emelő-fa) ősz. fn. Rúd, dorong,
pózna, melynek segedelmével valamely terhet fölemelünk.
EMELÖFOGÓ, (emelő-fogó) ősz. fn. Vasfog* a
hámorokban, mely által a durva vastömeget a tűibe,
s innen a verőkalapácsok alá emelgetik.
EMELŐGERENDA, (emelő-gerenda) ősz. fn.
Gerenda, mely valamit fölemel, különösen az emelesős hidakon azon két gerenda, melyhez a felvonó
lánczok kapcsolvák.
EMELÖHÍD, (emelő-híd) ősz. fn. Híd, mely ágy
van alkotva, hogy egyik részét föl lehessen emelni,
vagy tetszés szerént lebocsátani.
EMELÖRÚD, (emelő-rúd) ősz. fn. Rúd ftWl
vagy vasból, valamely teher fölemelésére.
EMELŐSZÉR, (emelő-szer) ősz. fn. Mindenfele
eszköz, vagy erőmű, gép, melynek segedelmével valamit emelünk, milyenek az emeló'fa, emelővas, emelőcsiga stb.
EMELŐVAS, (emelő-vas) ősz. fn. Vasból vató
rúd, vagy más hasonló eszköz, mely emelésiül
szolgál.
EMELT, (em-el-t) mn. tt. emelt-et. 1) Ami fel
van emelve; ami mis körüllevő tárgyaknál magasabbra van állítva, helyezve. Vallókra emelt teher. 00*
emelt gyermek. 2) Egyenes, merő. Emelt fejjel jani.
EMELTMÜ, (emelt-mű) L DOMBORMÜ.
EMELTYŰ, (em-el-tyü) fn. tt emeltyü-t. Cuvar vagy hengeralakú csiga, mely által valamit magasra feltolunk. Átv. ért akármiféle anyagi vagy1
szellemi segéd, ösztön, vagy mód, mely valamit előmozdít.
EMELVÉNY, (em-el-vény) fii. tt emelvény-t, tb.
—ék. 1) Magasabb állás, mesterségesen emelt alkotmány. Emelvényről bettélni a tokatághof. Emelvétyrt
helyetett atztal. 2) A bányászoknál, azon idegen részek , melyek az erezek mosásánál elválván, felülemelkednek.
EMÉNG, 1. EMING, EMŐK.
EMÉNT, 1. IMÉNT.
EMERRE, (em-erre) ősz. ih. Ide , eaen részre,
ezen tájékra, oldalra. Ellentéte a távolodást jelentő :
amarra. Emerre jSj, ne amarra menj. Emerre kSseltbb,
amarra hamarabb.
\
EMES, (em-es) mn. tt emet-t v. —ét, tb. —ék.
Szoptató csecscsel ellátott, nősténycsecsü. Innen lett
betüáttétellel vagy helycserével : emte (emtedittnó).
EMES, (em-és) fn. tt emét-t, tb. —ék. AB emik
igéből származván ám. szopás, csecstéj ssivasa. V. ö.:
EMIK.

l
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EHESE, (em-es-e) L EMSE. Béla névtelen Jegyiftjénél Emetu (emeső) Álmos fejedelem anyjának
nerc.
EMÉSZ, (em-éez 1. emészt) elvont törzsök. Ám.
emaer, evő szer, emésztő szer. Egyszersmind az eméttt
ige törne, mint olyan, elavult ige, e hasonlat szerént:
tatyéu, Uayétzt.
EMÉSZNEHÉZSÉG, (emész-nehézség) ősz. fn.
A belek gyengesége, midőn a bevett eledelt nem bírják megemészteni.
EMESZSÓ, (emész-só) ősz. fn. Só, mely az
emésztett elősegíti. (Sál digestivus).
EMÉSZSZÉR, (emész-szér) ősz. fn. Gyógyszer
u eméunehézség ellen, és szer az emésztés előmozdítására.
EMÉSZT, (em-ész-t, em gyöktől, de lehet év
gyöktől ev-éu-t is, azonban mind a kettő rokonhang
i egyet jelent, t. i. az ételt, eledelt feldolgozza, kimunkálja ; a régieknél eléfordúl enni helyett emni);
Ith. m. emétzt-étt, htn. —ni v. —eni. 1) A gyomorréi mondjuk, midőn a bevett eledelt feloszlatja, s rén«Dt táplálékká változtatja, részént mint salakot a
tattól kitakarítja. Jól vagy rotzvl eméttt a gyomra.
2) Fogyaixt ÁM árvák javait emészteni. Elemésztette
műdénél. 3) Epeszt, gyötör. Emétzti a bú, aggodalom,
aomonitdg. Ne eménd magadat.
EMÉSZTÉS, (em-éu-t-és) fn. tt. eméiztés-t, tb.
—üt. 1) Gyomor működése, midőn az eledelt tápuerré változtatja. 2) Költés, fogyasztás, pazarlás. 3)
Epeutés. V. ö. EMÉSZT.
EMÉSZTET, (em-ész-t-et) fn. tt. emétztel-ét. 1)
Emésstés elvont értelemben. Nehéz emétztetü eledel.
2J így nevezi a köznép, díszesebben szólva, a bélsárt,
vagyis aljasán mondva, a szart.
EMÉSZTETLEN, (em-ész-t-et-len) mn. tt emétztttien-t, tb. —ék. Ami nincs megemésztve, a gyomor
Utol kifőzve, tápszerré alakítva. Emésztetlen ételek.
Atv. ért. ismeretekről mondjuk, melyek észtanilag
rendezve, világosan felfogva nincsenek. Emésztetlen
ofaurf*. Határozóilag ám. emésztetlenül, megemészti nálkttL
EMÉSZTHETETLEN, (em-ész-t-het-etlen) lásd:
EMÉSZTHETLEN.
EMÉSZTHETETLENSÉG, (em-ész-t-het-etlen•%) L EMÉSZTHETLENSÉG.
EMÉSZTHETLEK, (ein-ész-t-het-len) mn. tt.
oníntheílen-t, tb. —ék. Amit megemészteni nem leket V. ö. EMÉSZT. EmétztheteUen nyert, nehéz ele&&. Határozóilag ám. emészthetlenül, meg nem
emészthetve.
EMÉSZTHETLENSÉG, (em-észt-t-het-len-ség)
fn. tt emétzthetUntég-ét. A gyomornak gyönge állapota, midőn az eledeleket emészteni nem bírja.
EMÉSZTHETŐ, (em-ész-t-het-ő) mn. tt emént\tíö-t. Amit a gyomor emészteni, megemészteni képe*. EméuAetS könnyű eled, lekkel élni.
EMÉSZTHETŐSÉG, (em-ész-t-het-ő-ség) fn. tt
é*. 1) A gyomornak emésztő ereje, ké-
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pessége. 2) Az eledelnek azon tulajdonsága, melynél
fogva azt meg lehet emészteni.
EMÉSZTMÉNY, (em-ész-t-mény) fn. tt emétztmény-t, tb. —ék. Ami elkel, elfogy, elemésztődik.
(Sándor István).
EMÉSZTŐ, (1), (em-ész-t-ő) fn. tt emét»tö-t.
Eledeleket fölhasználó személy. Nagy váróiban nagy
az emétztSk száma.
.; .> EMÉSZTŐ, (2), (1. fönebb) mn. Aki, vagy ami
emészt, L ezt Kenyéremétztb' naplopók. Emétztö bú,
fájdalom, gondok. EmétttS gyógyszerek.
EMÉSZTŐDÉS, (em-ész-t-őd-és) fn. tt. emétztödét-t, tb. —ék. Fájdalom, gond, bú miatti fogyás,
epedés, elszáradás. Ászkóros emétttSdét.
EMÉSZTÖDIK, (em-ész-t-őd-ik) belsz. m. emétztöd-lem, —tél, —ott. Önmagában eped, bú, gond,
fájdalom miatt fogy, aszik.
EMETYÚK, (eme-tyúk) ősz. fn. Régies és egészen kiavult szó, ám. fias tyúk. Élt vele Erdőay
János.
EMEZ, (em-ez) mutató névmás, tt emes-t, tb.
érnetek. Segítő raggal : emezzel v. emevvel, 1. EZ. Két
vagy több tárgy közöl a közelebbiket határozza meg.
Ellentéte a távolt határozó : amat, pl. Buda ét Pest
szemközt fekilttnek a Duna mentében; amat a jobb
parton, emez a balon.
EMHÚG, (em-húg) ősz. fn. Ifjabbik leánytestvér v. nővér, ki velünk egy emlő vagyis egy anya
vagy dajka tejét szopta.
EMIDÉ, (em-ide) ih. mely által a két vagy több
hely közöl a legközelebbikét jeleljük ki. Ellentéte a
távolra mutató: amoda. Emidé tedd, ne amoda. Emidé
nézz, ne amoda.
EMÍGY, (em-így) ih. Közeire vagy közelebbre
mutató, ám. ily módon, ilyképen, e szerént Ellentéte
a távolságra vonatkozó : amúgy.
EMIGYEN, (em-így-en) 1. EMÍGY.
EMÍGYÉS, (em-így-és) mn. tt. emígyei-t, v.
—ét, tb. —ék. Kemenesalján ám. hetyke, kevély, rátartós, aki t i. dicsekvéseiben magára, nem másra
szeret hivatkozni. Népies, tréfás modora írásmódba való.
EMÍGYESEN, (em-így-es-en) ih. Helykén, rátartósan, önmagát dicsérve.
EMIK, (em-ik) régi, elavult k. ige m. em-tem,
em-tél, em-étt. Ám. «zop-(ik). Egy régi kéziratban
mondatik Idvezitőnkrö'l: A* S tzenttéget anyjának tejét emte. Bódog hat, ki tégedet vitelt, ét az emlők, kiket emtél. (Tatrosi codez). Ó bádog emlők, kiket érnék
atyának bölctesége. (Benigna asszony imadságos könyve). Ma egyedül részesülője van használatban ezen
szóban : ctect-emö, azaz, csecsszopó kisded. Törökül
emmek szinte ám. szopni, színi. Finnül is imen ám.
szopok, és imetitn ám. szoptatok, emtetek.
EMÍL, (a hellén IppíAif; szóból eredett, jelentése : jólhangzó, öszvehangzó; módos, nyájas, tetszetes, hízelgő; vagy : aípví-os-, uipvhoí-ból, mely
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szinte ám. módos, nyájas, hízelgő), férfi kn. tt. Emil-t,
tb. —ék. Emilius, vagy Aemyliua.
EMUJA, női kn. tt. Emíliát. Emília v. Aemylia.
EMILYEN, 1. BOLYÉN.
EMING, (em-ing) 1. EMŐK.
EMINKÉN, 1. IMINNEN.
EMITT, EMITTEN, (em-itt T. -itten) ih. Ellentéte : amott, amottan. Amaz a közelebbi helyet, emez
a távolabbit matatja ki, s megfelel e kérdésre : hol t
EML, (1), (em-I) kiavult ige, mely az emlő részesülőben maiglan fenn vagyon; múlt időben : emlétt. Értelme: Stoptat. Boldogok az emlék, melyek nem
emlettenek. (Telegdi), azaz szoptattanak. Pestinél is
emii ám. szoptatja.
EML, (2), (em-1) elvont törzs. Származékai :
emleget, emlék, emlét stb. Értelme : a távol levőt (térben ée időben) gondolatában eléidézi. Mennyiben
származékai oly cselekvényeket jelentenek, melyek
az elmetehetség kifolyásai, némelyek (pl. Kassai József) valószínűnek tartjak, hogy átvetett szó, s eredetileg dm; mint az elme törzse. Miszerint említ
annyi volna, mint elmít, azaz elmébe hoz, juttat, emleget, gyakran észbe juttat, emlékezik, elméjébe, eszébe jön valami stb. Azonban úgy is vélekedhetünk (a
Debreczeni grammatika írójával), hogy ezen eml
törzs ugyanaz emel szóval, mely mintegy kiemel némely dolgot a régiségből, múltból vagy feledésből,
úgy hogy ezen értemény minden származékára tökéletesen reá illik. L. ezen származékokat.
EMLE, (em-le) fii. tt emlét. A regieknél, mint
Pázmánnál, Telegdinél ám. emlő, ctect. Boldogok a
magtalanok, ét a méhek, melyek nem tzltítek, ét az emlék, melyek nem emlettenek (Telegdi). Vegye el 6 paráznatágit 6 orctája elöl ét 8 törvénytorérit S emléinek közepiböl. (Bécsi codez). Némelyek az emlék és
emlékező tehettég kifejezésére is használják, de ez a
már meglevő jó szó (emlék) mellett, szükségesnek
nem látszik.
EMLEGET, (em-1-ég-et, 1. eml, elvont törzs),
áth. m. emléget-tem —tél, —itt. Gyakran említ, gyakran eléhoz, többször megemlékezik. V. ö. EMLÍT.
Emlegetni a régi jó időket. Kérlek ctakazt ne emlegesd.
Összetétele : megemleget Megemlegeted te még ett.
EMLEGETÉS, (em-1-ég-et-és) ín. tt emlégetée-t,
tb. —ék. Valamely múlt vagy távollévő dolognak az
elme elébe többszöri állítása.
EMLÉGETÖZIK, (em-1-é-get-őz-ik) k. m. emlegetöt-tem, —tél, —ott. Valamiről gyakran emlékezik.
Emlegetősni az ifjutág boldog napjairól.
EMLEJT, EMLÉT, régies alakja, emltí igének
(1. ezt); innen emlejtet a régieknél ám. emlékezet.
EMLÉK, (em-l-ék, 1. eml, elvont törzs); fn. tt
emlék-ét. 1) Lelki tehetség, mely az annak előtte
észrevett, észlelt tárgyakat a gondolatban visszaidézi,
a múltból kiemeli s a feledéstől megóvja; máskép :
emlékezet. 2) Jel, tárgy, mely valamire emlékeztet
Emléket kapni az elbuctuzó baráttól. Emléket hagyni
maga után. 3) Nagyobb alkotmány, péld. gúla, szo-
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bor stb., mely valamely embert vagy tettet jelel, s
azt elménkbe visszahozza. Emléket emelni valamely
nagy embernek. Egyiptomi emlékek. A kunhalmok a régi kunok emlékei.
EMLÉKBESZÉD, (emlék-beszéd) ősz. m. Beszéd, eléadás, melyet valaki valamely nevezetes hazafinak vagy honleánynak, mflvésznek, tudósnak,
írónak stb. emlékezetére, dicsőítésére valamely társaságban, gyülekezetben élő szóval tart Emlékbettéd
Kazinczy Ferencz, Széchenyi István fölött.
EMLEKÉP, (emle-kép) ősz. fn. Emlékül adott
vagy kapott kép; helyesebben : emlékkép.
EMLÉKERŐ, (emlék-erő) ősz. fin. Az emberi
lélek azon tehetsége, melynél fogva az észrevett tárgyakat fölfogja, megtartja s visszaidézi.
EMLÉKEZÉS, (em-1-ék-éz-éa, 1. eml, elvont
törzs); fn. tt emléketéf-t, tb. —ék. Az emlékerőnek
azon működése, melynél fogva az egykor észrevett
tárgyakat, ügy, mint akkor voltak, viaszaidéi!. Ái
emlékezés tehát cselekvést jelent, s különbözik u
emléketettől.
EMLÉKEZET, (em-1-ék-ez-et) fn. tt emléktzet-et. 1) Maga az emlékező tehetség, az emlékerő.
Hív vagy hivtelen emlékezet. Jó, rótt emlékezet. 2) Az
emlékező tehetség végrehajtott munkálata, elvont
ért véve. Emberi emlékezettől fogva. Emlékezetemre,
azaz, mennyire emlékszem. Néhai emlékezetű, boldog
emlékezetű.
„Hát még vagyon oly szív, mely rég őseinknek
Emlékezetével áldoz eleinknek?"
Ányos Pál.
„S szelíd malaszttal a távol ködéből
Sugárzik át a szép emlékezet"
Kisfaludy K.
„Emlékezet lebegteti szárnyát a múlt felett,
S bús képzetekben rengeti borongó kebeled."
Kölcsey.
3) Valamely tettnek jele. Ezt ctelekedjétek az én emlékezetemre. (Üdvözítő). Emlékezetet hagyni maga után.
Régiesen : emlékezet (a második « is röviden). V. ö.
EMLÉKEZIK.
EMLÉKEZETES, (em-1-ék-éa-et-ée) mn. tt «mlékezetét-t v. —ét, tb. —ék. Mire megemlékezni
méltó, érdemes; nevezetes. Ez emlékezetet dolog, ettmeny, tünemény.
EMLÉKÉZETÉSSÉG, (em-lék-éz-et-és-ség) fn.
tt. emlékézetéttég-et. Emlékezetre méltó vagy érdemes dolog, esemény; nevezetesség. A régi világ emlékezetettégei. Socratet emlékezeteitégei. (Memorabilia
Socratis).
EMLÉKÉZETHALADÓ , (emlékezet-haladó)
ősz. mn. Mire emlékezni nem lehet, mi igen régen
volt, történt; mi oly sokból áll, hogy emlékezetben
megtartani nem lehet Emlékezethaladó Sridők. Emlékezethaladó leczkékkel terhelni a tanulót.

349

EMLÉKEZETLEK—EMLÉK JEL

EMLÉKEZETLEK, (em-1-ék-éz-et-len) mn. tt.
mlttítttltn-t, tb. —ék. 1) Akinek emlékezete nincs,
ki hamar féled. Emlékezetlen vén ember. 2) Emlékezethaladó 1. ezt
EMLÉKÉZETLENSÉG, (em-1-ék-éa-et-len-ség)
ín. tt emlékézeílenség-ét. Emlékező tehetség hiánya,
midőn valaki az észrevett tárgyakat elfeledi, azokra
nem emlékezik.
EMLÉKEZETREMÉLTÓ , (ein-1-ék-ez-et-remél-tó) ősz. mn. Mire megemlékezni érdemes; a maga nemében kitűnő, nevezetes. Ezek emlékezetreméltó
dílgok.
EMLÉKEZIK, k. m. emlékéz-tem, —tél, —éti.
Régieien : emlékezik, (t. i. a második e is rövid). lmvár nem emlékezik meg. Ét ott megemlekézendel. (Tatroii codex). Emlékeztedért. (Beuigna asszony imádságos kőnyre). Emlékezeteknek könyvei. (Bécsi codex).
Leható, vagy felható ragu neveket vonz maga után.
Értelme : a régebben észrevett tárgyakat bizonyos
idő mólra visszaidézi elméjébe, s azokat képzeletben
mintegy eléteremti, előállítja, a múltból, feledésből
kiemeli. Emlékezni gyermeki tetteinkről. Emlékezzünk
rfgitkről, A Snfiyiából kijöttekröl. (Csáti Dem.j Emlétftni a multakra. Emlékezzél őseid dicsőségére. Öszvetételei: megemlékezik, rá-, visszaemlékezik. Leható
raggal (ról ^ ra-e/j, folytonosság fejeztetik ki. Em''késünk régiekről folytonosabb, tartósabb emlékezést jelent mint : emlékezzünk régiekre.
EMLÉKEZŐ, (em-1-ék-ez-ö) mn. tt. emlékező-1.
Az észrevett tárgyakat elmében tartó, és visszaidéző'.
Eml'kezö erű, tehetség. Az esemény részleteire emléke!'• tanú.
EMLÉKEZTET, (em-1-ék-éz-tet) áth. m. emléi-'zM-tem, —tél, —itt. A dolog, mely emlékezetbe
hozatik; felható raggal jár. 1) Valakinek a múlt dolgokat eszébe juttatja. Buda rára többek között a néhai tSrSk uralkodásra emlékeztet. 2) Figyelmeztet, bizonyos dolog iránt megint. Emlékeztetni valakit a köf.'iíö veszedelemre. Emlékeztetni az utódokat őseik eré'•j-'ír«. Emlékeztetni a növendékeket tanulásra.
EMLÉKÉZTETÉS, (em-1-ék-éz-tet-és) fn. tt.
'm>.(kézletés-t, tb. —e*. J) Valaminek eszünkbe juttatása. 2) figyelmeztetés valamire. V. ö. EMLÉKEZTET.
EMLÉKÉZTE/TÖ, (em-1-ék-éz-tet-ö) mn. tt eml'i'jtetö-t. 1) Ami valamit eszünkbe juttat. Emlékez'•''.j'gyek, pl. emlékeztető csomó a zsebkendőn. 2) Ami
idamire figyelmeztet vagy int Emlékeztető levél, be<*•'</. 3) Főnérül használtatva ám. emlék, emlékezetre
adott vagy vett bizonyos jegy, tárgy. Vedd ezen köny'•'( emlékeztetőül.
EMLÉKQtÁS, EMLÉKIRAT, (emlék-Írás vagy
-irat; ősz. fii. 1) írás vagy irat, valamely tárgynak
**gy személynek emlékezetére, mely ha igen rövid :
•n'&lap. 2) írás, mely valakit valamire figyelmeztet.
EMLÉKJEL, (emlék-jel) ősz. fn. Ingó vagy inatlan jel, illetőleg mfi, mely bizonyos személyre,
eseményre stb. emlékeztet, egyenesen azon
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czélra való, hogy emlékeztessen. Ily emlékjelek a sírkövek, szobrok, emlékpénzek stb.
EMLÉKKÉP, (emlék-kép) ősz. fn. Kép, mely
arra való, hogy emlékeztessen valakire vagy valamire.
EMLÉKKŐ, (emlék-kő) ősz. fn. Kőalkotmány,
kö'szobor, kökereszt stb. mely bizonyos személy vagy
tárgy emlékezetére állíttatott.
EMLÉKKÖNYV, (emlék-könyv) ősz. fn. 1)
Könyv, melyben különféle személytől irt emléklapok
foglaltatnak. 2) Kereskedők, iparüzök oly előkönyve,
melybe leginkább csak a hitel-üzletek iratnak.
EMLÉKLAP, (em-lék-lap) ősz. fn. Barátink,
ismerö'sink, tisztelőink stb. számára irt lap , melyet
nekik emlékeztetésül adunk. Több ily emléklapokból
emlékkönyv áll öszve.
EMLÉKLEVÉL, (emlék-levél) 1. EMLÉKLAP.
EMLÉKMONDÁS, EMLÉKMONDAT, (emlékmondás vagy -mondat) ősz. fn. Jeles mondat, mely
valamely nevezetes tárgyra, igazságra, történetre, személyre vonatkozik , s arra emlékeztet. „ Ne bántsd a
magyart" ez volt Zrínyi Miklós a költő emlékmondata.
EMLÉKNAP, (emlék-nap) ősz. fn. Nap, mely
valamely nevezetes történetre, eseményre emlékeitet; különösen az ily történetnek vagy eseménynek
évenként előforduló napja. Szent János fejvételének
innepe, a szerencsétlen mohácsi ütközetnek emléknapja.
EMLÉKOSZLOP, (emlék-oszlop) ősz. fa. Oszlop, mely valamely személy, vagy dolog, történet emlékezetére van állítva. A jeles embereknek emlékoszlopokat emelni. V. ö. OSZLOP.
EMLÉKPÉNZ, (emlék-pénz) ősz. fn. Sajátságos
külön pénz, illető jelekkel és felírással ellátva, valamely személy tiszteletére, vagy valamely ünnepélyre,
jeles eseményre stb. emlékeztetésül. Újabb elnevezéssel : érem ; 1. ezt.
EMLÉKÜNNEP, (emlék-ünnep) ősz. fa. Ünnep,
valamely jeles személy dicsőítésére, vagy szerencsés
történetből származott öröm kijelentésére, egyszersmind emlékezetül szentelve.
EMLÉL, (em-le-el) áth. m. emlél-t. Kiavult régi ige, ám. szoptat, csecscsel táplál, emlővel itat.
Újabb időben némelyek használják az emlékezik vagy
emléz ige értelmében is.
EMLÉLÉS, (em-le-el-és) fa. tt emlélés-t, tb.
—ék. 1) Emlővel táplálás, szoptatás. 2) Emlékezés.
EMLÉNY, (em-le-eny) fn. tt. emlény-t, tb. — ék.
Új , de általán felkapott szó, s költői kifejezése az
ismeretes nej'elejts nevű, kék virágú növénynek; lásd :
NEFELEJTS.
EMLÉS, (em-l-és) fa. tt. emlés-t, tb. —ék. Emlővel táplálás, szoptatás. Törzse az elavult : eml
(szoptat).
EMLESZ, (em-l-esz) fa. tt. emlesz-t, tb. — ék.
Emelő eszköz, emelő gép, emelcső. Ritka használatú
új szó.
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EMLET, (em-l-et) kiavult régi áth. Szoptat Tulajdon tenned emlőddel emletél. (Benigna asszony
imidságos könyve). 3fir« emiettek eteetbol t (Döbrentey codez. K&ldinál : szoptattak).
EMLET, régies alak, említ helyett.
EMLÉZ, (em-Ie-ez) áth. m. emlét-tem, —tű,
—Öt. Szókat, mondatokat, beszédet stb. ismételt olvasás által betanul, emlékezetébe ró, különösen a végett, hogy elmondhassa. EmUtni a feladott lectkét.
ESUeményeket, tterepet emlémi.
EMLÉZÉS, (em-le-ez-és) fn. tt. emUtét-t, tb.
—ék. Tanulás neme, midőn valamit emlézünk. V. ö.
EMLÉZ.
EMLÉZET, (em-le-ez-et) fn. tt emUtel-ét. Emlézés elvont értelemben véve. 1. EMLÉZÉS.
EMLÉZETTAN, (emlézet-tan) ősz. fa. Tan,
mely azon módszert adja elé, mikép kell emléznfink,
azaz szavakat, mondatokat stb. emlékező tehetségünkbe rónunk.
EMLÍT, (em-l-ít) áth. m. említ-étt, htn. —m v.
—e»». 1) Beszédközben, mint már megtörténtet,vagy
legalább meglevőt egyebek közöl eléhoz. Többi leütött ott it emUtette, hogy stb. 2) Érint, félig meddig
emlékezetbe hoz. Említettem neki a* adóuágot, de
mintha nem it hallotta volna, nem felelt. 3) Idéz. Példakép említeni an foök dietStégét, a jelet emberek mondatait. Összetétele : megemlít, fölemlít.
EMLÍTÉS, EMLÍTÉS, (em-1-ít-és) fn. tt. említet-1, tb. —ék. Szólás, mondás, mely által említünk
valamit; emlékezetbe juttatás. V. ö. EMLÍT.
EMLÍTETT, EMLÍTETT, (em-1-ít-étt) mn. tt
emlOat-tt. Eléhozott, idézett, mondott; miről már
szó volt FennemlÜett tárgy. Imént említett dolgok. A
minap említett könyv eUkeriOt.
EMLÍTŐÉT, (em-1-ít-get) gyak. áth. m. emltíget-tem, —tű, —itt. pl. emUtgeu. Gyakorta, többször, ismételve említ; emleget
EMLŐ, (em-I-ő) fn. tt emlS-t. Eredeti régies értelemben részesülő, az elavult eml (1) igéből, s ám.
szoptató. EmlS bér (Sándor Istvánnál), emlS meUy,
emlő tag (Révaynal). V. ö. EML. Jelennen kizáró
értelme : ctecs.
EMLŐBÉR, (emlő-bér) ősz. fa. Bér, melyet a
szoptató dajkának fizetnek.
EMLÖBIMBÓ, (emlő-bimbó) ősz. fa. Az emlőnek bimbóalaku vége, melyet a szopó kisded szájba
vesz, csecsbimbó.
EMLŐCSONKÍTÁS, (emlő-csonkítás) ősz. fn.
Sebészi műtét, midőn a rákfekélyes emlőt elmetszik.
EMLÖGYULADÁS, (emlő-gynladis) ősz. fn.
Lobos bántalom az emlőn.
EMLŐK, (em-l-ő-k) mn. tt emlSk-Vt. Kinek nagy
emlője, csecse van. Olyan, mint: nem ttemSk, pofa
pofik stb., csakhogy emlSk emlő szónak többese is levén, a föntebb!, mint különben is használatba alig
ment új szó, nem igen ajánlatos.
EMLŐKEMÉNYÉDÉS, (emlő-keményédés) ősz.
fa. Az emlőnek kóros állapota, midőn az öszvegytt-
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lekezett tejtől vagy valamely kór-anyagtól megkeményedik.
EMLŐLOB, (emlő-lob) 1. EMLŐGYULADÁS.
EMLŐMIRIGY, (emlő-mirigy) ősz. fn. Mirigy
az emlőben. V. ö. MIRIGY.
EMLŐRÁK, (emlő-rák) ősz. fa. Rákfene, melj
az emlőt eszi.
EMLŐS, (em-l-ő-s) mn. tt emWt-t, v. — tt, tb.
—ét. Emlőkkel bíró. EmlSt allatok. Vétetik töuít
gyanánt is, de ekkor többese : emlStSk.
EMLÖÜTÉR, (emlő-Utér) ősz. fn. Ütér ai emlőben. V. ö. ÜTÉR.
EMNÉNE, (em-néne) ősz. fa. Öregebb nőiértvér, ki velünk ugyanazon anya vagy dajka emlőjét
szopta.
EMÖ, (em-ö) régies igenév, és mn. ám. Siopó.
1. EM (ik). Innen van : cteet-emS = csecsuopó. Cteetemö kitded, ki még csecset szop.
EMÖCS, EMÖCSE, (em-öcs v. -öcsé) ősz. m.
Öcs, azaz fiatalabb férfitestvér, ki velünk ugyanazon
anya vagy dajka tején nevelkedett
EMÖD, falu Borsod megyében; helyr. EmM-to,
—re, —rBl. Mar a Névtelen jegyzőnél is eléjön .Em«*í.
—EMÖK v. —EMUK, régies személyrag, pl.
VsemUk (=ősünk) szóban, a régi halotti beszédben;
tehát nyilván én vagy «m többese : érnék, s a zárt e
tájejtés szerént 0-vé változván : emök. V. ö. — ENK.
EMÖK, (em-ők v. em-ő-k) fa. tt. emb'k-Vt. Savanyú lé, melyet sajtkészftéskor a túróból kinyomnak,
s mintegy kifejnek, kiemnek. Máskép : eming.
EMŐKE, NAGY—, falu, KIS—, paszta Nyltn
megyében; helyr. EmSké-n, —re, —r8l.
EMŐS, (em-ő-ös) mn. tt «m«»-< v. —ét. tb.
—ék. Szopó, szopós, ctectemfo gyermek.
EMÖSÉG, (em-ő-ség) fa. tt emS»ég-ét. Szopó*
állapot Ctect-em&tég = a gyermek szopós állapota,
kora. CteetemStégétSl fogva beteget ifjú.
EMPLÉNY, (em-p-1-ény) 1. EPLÉNY. Marczalvidéki tájszó.
EMREKE, (em-reke v. rakaV) fn. tt. emrdcü.
Növénynem az öthímesek seregéből és kétanyások
rendéből, galléri soklevelük, virágai egyenlők, gyümölcse tojásdad, szőrös. (Athamanta). Kasaai József
szerént Imre (vagy Emre) kicsinyezője volna.
EMSE,(em-se)fn.tt emsét. Nőstény dissnó,magli
disznó. Emtt. diemó. Emié malac*. Nem egyéb, mint
a megfordított em-et, azaz emmel (csecscsel) binS. A
finnben is eléjő emistí. V. ö. EME, (1), EMIK.
EMTESTVÉR, (em-testvér) ősz. fit. Ugyanazon
emlő, vagyis ugyanazon anya vagy dajka tején nevelkedett testvér.
EMTET, (em-tet) áth. m. emtet-tem, —tóZ, — M.
Kiavult ige. Ám. Szoptat Átért íme é* emfofem Stei.
(Bécsi codez). EmlSk, Jók nem emtetnek. (Tatrosi
codez).
EMTETÉS, (em-tet-és) fn. tt emtoté*-t, tb. —«t.
Szoptatás. Kiavult szó.
EMÜTT, 1. EMTTT.
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ÉN, (1), elvont gyök, mely az enete, enged, énge*t rtb. siókban éL Értelme : vékony, finom, Jcöny«jf«, gyatgt, lenge. Feltaláltatik t T. d elöhang hozzájinűÚTal a latin temot, tener, tendo, hellén tsitm,
fwró, wro'ff, wwV (ín), tttnuós, tan (hosszabbítní,
nrojtui), perzsa tine, tend, szanszkrit tanút*, német
(tóm, ittuun, szláv ezana stb. szókban is. Bókon még
relé t migyar m ; fa. V. 5. ENG törzset is.
ÉN, (2), régies, például a Nádor-, Bécsi, Tatmi eodexekben, Erdősinél stb. a mai én helyett.
—ÉN, (1), önh. igéket képez, mint : etöpp-en,
uftr-ai, d8rr-en, bietet-en, bill-en, lebb-en, terk-en. V.
5. -AN, (1) igeképző.
—ÉN, (2), toldalék-szórag ezekben : ily-en,
•fy-ai, fgy-en, e*-en, itt-en, 1. AN, (3).
-ÉN, (3), igehatárzó-képző : szép-en, kedvesei, luha-ea, édes-en. Részletesen 1. AN, (4).
—ÉN, (4), számnevekhez járuló rag, pl. nfgy(*, tít-en, eter-en szókban, 1. AN, (5).
ENCS, (1), (en-cs) L ENCZ.
ENCS, (2), falvak Abaúj megyében, és Erdélyben Doboka megyében; továbbá puszta, Heves megfSm; helyr. Encs-e'n, —re, —ríH.
ENCSELKEDIK, régies, inetelkedik helyett
ENCSEMBENCSEM, (encsem-bencsem) 1. ENCZENBENCZ.
ENCSENCS, falvak Szabolcs és Szathmár megyékben ; hclyr. Encsencs-én, —re, —rSl.
ENCZ, (en-cs) T. ENCZE, (en-cze), magában
nem btsználtatik, hanem az öszvetett encze-bencze
ngy moenoencs szókban fordul elé. Jelentése : vekooTka, kicsin. Hasonló hozzá : tnec, mezen.
EXCZENBENCZ, (enczen-bencz), fn. és mn. Hammtaltn, hiábavaló, apróság, csipcsup, (jószág, port&a); gyerekjátékszer. Enctenbenczdrus. Keltáinál :
ttotxbenoe. Rokon vele mind hangokban, mind értelemben : inctifincxi.
-END, igerag; L -AND. (2).
ENDES, puszták Somogy és Szabolcs megyékben; helyr. Endet-en, —re, —röl.
ENDRE, (1) férfi kn. tt. Endrét. Andreas. MásMp : Andrdt, Andordt, Andor, Bandi, Endrö.
Hellén at^doj-ból eredeti,' melynek jelentéit : férfias, erős, bátor.
ENDRE, (2), L SZENT-ENDRE.
EXDRÖ, 1. ENDRE.
-ENDRÉD, felvak Bars (Kis—, Nagy—), So<Dog7, Sopron és Szathmár megyékben; és puszta,
Tenprém megyében; helyr. Endréd-én, —r«, —rSl.
ENDREFALVA, helység Nógrád megyében;
fclyr. Exdrefalvdn, —rá, —ról.
ENDRÖD, falvak Békés és Somogy megyékben; helyr. EndrSd-Sn, —re, —rSl.
ÉNE, (ám. ünő L ezt) fn. tt énét. Olyan borjú tehén, melyet ki nem hajtanak a csordára, hanem
otthon tartanak az istállóban. Amint tartod énedet,
*99 üatod tejedet. (Dugonics). Alaphangra és értelemre rokonai: WS, távolabbról : ona, anya.
•AOT. SSÓTÍB 0. KOT.
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ÉNEM, régies, például a Tatrosi eodexben,
enyém helyett.
ÉNEN, régies; 1. ENNEN.
ENESE, falu Győr megyében; helyr. Eneté-n,
—re, —rSl.
ENG, (en-eg) elvont törzsök, melyből enged, éngeizt, és származékaik vették eredetüket. Értelme :
gyönge, vékony v. könnyű állapotban van, mindinkább inkább véknyodik, szűkül stb. 1. ÉN. Rokonok
vele a csagataj inaké, vékony, finom (Abnska), a latin ango, angutttu, a hellén &yyi, *J7K, német eng,
szanszkrit angatz (szűk), ang, (öszvenyomni, szükitni)
stb. Rokonok vele továbbá a magyar inog, s előtéttel leng, gyenge stb. szók is.
ENGED, (1), (en-g-ed, tulajd. ám. vékonynyá,
szűkké, hajlékonynyá, gyengévé lesz ; 1. ENG), önh.
m. enged-tem, —tél, —élt. Általán : más anyagi vagy
szellemi erő előtt meghajol, és saját erejével, hatásával, merevenségével alábbhagy. Különösen 1) Szellemi
vagy anyagi feszítéssel, erőtetéssel fölhagy. Engedni
valakinek a vitatkozásban. Ás okotabb engedni nokott.
Enged a kStél, abronci, stij, midőn megereszkedik. 2)
Szót fogad, más szavára hajt Engedni a fentöbb paranctnak. Engedni az atyai internek. 3) Mondjuk a
hidegről, vagy hideg, fagy által megmerevült testekről, midőn meglágyulnak. Enged a fagy, tél. Enged a
hó, jég, midőn elolvad. Enged OK idő. Igekötőkkel :
Átenged, elenged, fölenged, kienged, megenged.
Az illír nyelvben feltaláltatik : engedovani (engedni), engednem (engedem), a románban: engedujesxk.
ENGED, (2), (1. fóuebb) áth. m. enged-tem,
—tél, —itt. Általában 1. ENGED, önh. Különösen
1) Ellene nem szegül valaminek, hagyja a dolgot
folyni, meglenni. Szabad elmenetelt engedni. Magát
engedni vagy nem engedni. Ne engedd magadat. 2)
Valamire szabadságot ad. Nem jó mindent engedni a
gyereknek. 3) Bocsát, megbocsát A gyóntató atya w
Itten némelyében bűnöket enged. 4) Ad. Helyet engedni valakinek. Engedje Isten t 5) Az alkuban, szerződésben a kikötött árt alább szállítja. Ti* garast
engedett egy akó bor árából. Krajctárt sem engedek.
Öszvetételei : elenged, kienged, megenged. Jobb azon
gonoszság, mindent mindenkinek megengedni, mint senkinek semmit. (Km.).
ENGEDÉKENY, (en-g-ed-é-kény v. en-g-edék-ény) mn. tt engedúkeny-t v. —ét, tb. —ék. Aki
könnyen enged, akit ide-oda hajlítani lehet; nem makacs, nem ellenszegülő; mások kívánságára, akaratára a magáéról lemondó.
ENGEDÉKENYSÉG, (en-g-ed-é-kény-ség) fn.
tt engedékenység-ét. Tulajdonság, melynél fogva valaki könnyen enged, nem makacskodik, ellen ne<n
szegül, mások kivánatát, akaratát nem akadályozza.
ENGEDÉKENYÜL, (en-g-ed-é-kény-ül) ih.Nem
makacakodva, nem ellenszegülve, hanem engedve,
más véleményére, akaratára hajolva. Engedékenyül
viselni magát a (örvények iránt.
23
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ENGEDELÉM, (en-g-ed-el-ém) fii. tt engedelmet. 1) Szabadságadás valamire, kérésnek helybenhagyása. Engedelmet nyerni, kapni. Engedelemért folyamodni. Engedelemre várni. Engedelemmel tenni valamit. Elöljárói, atyai, királyi engedetem. 2) Megbocsátás elkövetett hibáért. De exen értelemben nem
helyesen használtatik, mert engedelmet kérünk, hogy
valamit tehessünk; ha pedig valamit hibásan, roszul
tettünk, azért boctdnatot kérünk.
ENGEDELÉMLEVÉL, (engedelém-levél) ősz.
fa. Valamely eljárásra felszabadító levél; valaminek
tevésére engedelmet, szabadságot adó levél.
ENGEDELMES, (en-g-ed-el-m-es) mn. tt engedelma-t v. —ét, tb. —de. 1) Szófogadó, parancsra,
intésre hallgató. Engedelmet fia, jobbágy. 2) Aki nem
makacskodó, hanem könnyen hajtható. 8) Holmi apróbb hibákat, csínyeket elnéző, nem zsémbes, engedékeny. A nevelőnek bitonyot etetekben engedelmetnek
kell lennie. 4) Szolgálatra készséges. Engedelmet nolgája /Rövidebben némelyek igy is kezdik használni:
engelmes.
ENGEDELMESEN, (en-g-ed-el-m-es-en) ih.
Szót fogadva, parancsot, intést teljesítve, magát a
felsőbb akaratnak alávetve. Rövidebben : engelmeien.
ENGEDELMESKEDÉS, (en-g-ed-el-m-es-kédés) fn. tt engedelmetkédit-t, tb. —ék. Szófogadás, parancsokra, intésekre hallgatás, s azok teljesítése. Rövidebben : engelmetkedét.
ENGEDELMESKEDIK, (en-g-ed-el-m-es-kédik) k. m. engedehnetkéd-tem, —tél, —itt. Szót fogad,
parancsra, intésre hallgat, s azokat teljesíti. A jó indulata f& tiOMnek, neveltjének engedehnetkedik. Rövidebben : engelmetkédtk.
ENGEDELMESSÉG, (en-g-ed-el-m-es-ség) fn.
tt. engedelmesség-ét. Szófogadás; a parancsnak, intésnek meghallgatása s teljesítése; akaratunknak egy
felsőbb akarathoz alkalmazkodása. A Nádor-codexben
ám. engedékenyiég.
ENGEDÉLY, (en-g-ed-ély) fit. tt. engedély-t, tb.
—ék. Szabadság, mely szerént valamit tennünk megadatik vagy engedtetik. (Concessio). Különbözik :
engedmény.
ENGEDÉLYEZ, (en-g-ed-ély-éz) áth. m. engedélyé»-tem, —tél, —itt. Valaminek tevésére szabadságot ad vagy enged.
ENGEDÉLYEZÉS, (en-g-ed-ély-éz-és) fii. tt
engedüyétés-t, tb. —ék. Szabadságadás valaminek tevésére.
ENGEDÉS, (en-g-ed-és) fn. tt. engedéi-t, tb.
—ék. Szellemi vagy anyagi feszülésnek, erőtetésnek
alább hagyása. V. ö. ENGED.
ENGEDET, (en-g-ed-et) fii. tt engedet-ét. A
Nádor-codezben ám. engedelem. Eléjön ugyanitt engedet alakban iá, engedelmesség és hajlandótág értelemben.
ENGEDETLEN, (en-g-ed-et-len) mn. tt engedetlen-t, tb. —ele. Aki szót nem fogad, parancsra, in-
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tésre nem hajt, azt nem teljesíti. Engedetlen alattvalék ; engedetlen uolga; engedetlen fiú, gyerek.
ENGEDETLENKÉDÉS, (en-g-ed-et-len-kéd-é.)
fii. tt —t; 1. ENGEDETLENSÉG.
ENGEDETLENKÉDIK, (en-g-ed-etlen-kéd-ik)
k. m. engedetlenkéd-tem, —tél, —itt. Szót nem fogad,
parancsra, intésre nem hajt; ellenszegül.

\

ENGEDETLENSÉG, (en-g-ed-etlen-ség) fn. tt
engedetlentég-ét. Szófogadatlanság, parancsra, intem
nem hallgatás, azoknak nem teljesítése; ellennegülés.
ENGEDETLENÜL, (en-g-ed-etlen-ül) ih. Síét
nem fogadva, parancsra, intésre nem hajtva; ellenszegülve.
ENGEDMÉNY, (en-g-ed-mény) fn. tt. engedmény-t, tb. —ék. Általán, oly cselekvény, mely iltal
más javára, hasznára valamit odaengedünk. Különösen, jogtani ért azon cselekvény, mely valamely követelésnek megvételére, vagy akármely keresetre, kereseti jogra nézve a tulajdonos által más valakire rukáztatik. Váltói, tálogv engedmény (Cessio).
ENGEDMÉNYES, (en-g-ed-mény-és) fn. tt engedményet-t, tb. —ék. Személy, kire az engedmény
átrnháztatík. V. ö. ENGEDMÉNY.
ENGEDMÉNYEZ, (en-g-ed-mény-éz) áth. m.
engedményéz-tem, —tél, —élt. Valamely követelés
megvételének, s bármely igény jogát másra ruhán*.
ENGEDMÉNYEZŐ, (en^-ed-mény-éz-ő) fii. tt
engedményétS-t. Személy, ki engedményt ad vág;
bocsát ki. Másképen : átengedő. V. ö. ENGEDMÉNY.
ENGEDMÉNY!, (en-g-ed-mény-i) mn. tt mgedményi-t, tb. —ék. Engedményt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Engedményt jog.
ENGEDŐ, (en-g-ed-ő) mn. tt engedet. Aki enged. Vétetik főnévül is, midőn ám. jogát máarm raházó személy.
ENGED VÉNY, (en-g-ed-vény)fii.tt engedmény l,
tb. —ék. Maga az okirat, melyben jógánkat mA*"^
engedjük át.
ENGELÉM, (en-g-el-ém) 1. ENGEDELÉM.
ENGELMES, (en-g-el-m-es) lásd : ENGEDELMES.
ENGELMESSÉG, (en-g-el-m-es-ség) lásd : ENGEDELMESSÉG.

ENGEM, ENGÉMET, (ám. én-g-ém, én-g-émet) 1. ÉN.

ENGÉMNÉBÁNTS, (engém-né-bánto) öu. fn.
Növényfaj a fajvirágok neméből; szára felálló, általlátszó, üresbélü, bötykös czikkelyü, virága sárga.
Máskép : HoMúmnenyiUj. Üvegttáru /tt. (Impatíens
nolitangere).
ENGÉMSZAGOLJ, (engém-szagolj) ÖM. fn.
Olyan formára alakítva, mint: nefeltjtt, ntbditt*. Neve
az igen kedves illatú ambraíunek. (Teucrium maram).
Néhutt : élet flm, maotkafd, Diószeginél :
tarorja.
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ENGESZT, (en-g-eazt) áth. m. engeiti-éít, htn.
—m T. — em. Valamit lágygyá tesz, olvaszt; eszkőili, hogy engedjen. A déli szelek meg- vagy fSlengetttit a kovát, jeget. Divatból kiment, de felélesztésre érdemes ige.
ENGESZTEL, (en-g-cszt-el) áth. m. engesetel-t.
Tulajdonkép, és régies értelemben : engedni kényszerit, alivet Ét erősen parancsold, hogy ne kedvetKn MwnWmU országnak, ét minden erői várótokat
letörjön, ét engesztelje mind S hatalmának olaja. (Górj codei 56. 1. 5. sor). 2) Átv. ért. kérlel, haragot
csillapít, boszút szűntet. Nem győztük engesztelni,
annyira felháborodott. Megengesztelni a sértett félt. A
régieknél, pl. Góry-, Bécsi codexben rendesen subjuyat, aibjicU (alávet, hódit) értelemben fordul elé.
ENGESZTELES, (en-g-eszt-el-és) fn. tt. engeszíttti-t, tb. —ék. Rérlelés , haragosnak , megbántottDik csilkpitása. A tok engesttelétre csakugyan megboaátolt.
ENGESZTELETLEN, (en-g-eszt-el-etlen) mn.
It aujtnteletíen-t, tb. —ék. Aki nincs megengesztelTe, megkérlelve, kinek haragja, boszusága folyTirttart

ENGESZTELHETETLEN, (en-g-eszt-el-het-etlen) L ENGESZTELHETLEN.

ENGESZTELHETLEN, (en-g-eszt-el-het-len)
mn. tt engesztelhetlen-t, tb. —ék. Akit engesztelni
nem lehet, kérlelhetetlen, lecsillapíthatlan haragú, booniign. Engeatelhetlen boszuállú. Mint határozó :
engeutelhetlenfil, meg nem engesztelhetve.
ENGESZTELHETLENSÉG, (en-g-eszt-el-hetlen-ség) fn. tt engetttelhetlentég-ét. Állapot, midö'n
Talakit megkérlelni, haragjában lecsillapítani nem
lehet
ENGE8ZTELHETLENÜL , (en-g-eszt-el-hetien-ai) ih. Kérlelhetlenül, folytonos boszút, haragot
forralva.
ENGESZTELHETŐ, (en-g-eszt-el-het-ö) mn.
tt engetttelhetö-t. Kit meg lehet kérlelni, kinek hangit, bounságát lecsillapíthatni. Némely ember k'ónyoyen tngentelhetö. Képes kifejezésben : engesztelhető
botauág.
ENGESZTELŐ, (en-g-eszt-el-ő) mn. tt. engest''lö-t. Kérlelő, csillapító, haragost, megbántottat szeliditö, csendesítő. Engesztelő beszéd, levél. Engeszteli)
fc«<, küldött. Engesztelő ajándék. Engesztelő áldozat,
Ünyörgét, imádtág.
ENGESZTELŐDÉS, (en-g-eszt-el-őd-és) fn. tt.
•*geszíelodét-t, tb. —ele. A haragos, boszús embernek
lectUUpodiaa, a megbántásnak, térelemnek elfeledé«; megkérlelődés.
ENGESZTELŐDÉ, (en-g-eazt-el-öd-ik) belsz.
a. engesttelöd-tem, —tél, —Stt. Haragját, boszusánt leteszi, a megbantást, sérelmet feledi, megkér*lödik.
|
(>
ENGESZTÖ, (en-g-eszt-ö) mn. tt. enget*ttS-t. \
&7Ígytanilag: könnyítő, olvasztó, oszlató. Engesztö \
•vrtk. i'Belazantia).
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ENGETEG, (en-g-et-eg T. en-g-ed-eg) mn. tt
engeteg-ét. Engedékeny, aki könnyen enged, engedni
hajlandó. V. ö. —ETEG, —ATAG, képző.
—ENK, az én (régiesen én) első személyi névmás legszabalyszerttbb többese (ének, s az e kingratásával: enk). Csak mint személyrag fordul elé, mind
a régieknél igen gyakran, mind némely mai tájbeszédben is, mint ver-enk e helyett verünk; így emlekeuenk (Ének Pannónia megvételéről), tisztességenk
(Emlékdal Mátyás király halálára), nekenk (Pannónia
megvételéről) stb. Tulajdonképen- az 8-höz közelebb
álló zárt é van itt is benne , mert ugyanezen emlékekben és szólásokban a megfelelő alrag : ónk, pl.
tzokát-onk, kiált-onk, árvll-onk (nem : szokás-ank).
Többire lásd : SZEMÉLYNÉVMÁS és SZEMÉLYRAGOK.
ENLAKA, falu Erdélyben Udvarhely székben ;
helyr. Enlaká-n, —rá, —ról.
ENMAGAM, (cn-magam) 1. ÉN.
ENN, 1. ENNEN.
ENNE, régies, ennyi helyett
ENNEK, ám. et-nek; 1. EZ és NAK, NEK.
ENNEKELÖTTE, (ennek-eló'tte) ih. A jelen
időnél előbb; ezelőtt, régebben. EnnekelStte is voltak
rost emberek. Ennekeló'tte máskép volt.
ENNEKFÖLÖTTE, (ennek-fölöttc) ih. ^Ezen
fölül, e fölött. Élünk vele, midőn azt akarjuk kimutatni, hogy amit még állítani fogunk, az előbbinél illetőleg nagyobb , föntebb álló, nyomatosabb. Ezen
ember dologtalan, ennekfölötte még iszákos is.
ENNEKUTÁNA, (ennek-utóna) ih. Megrövidítve : ezután, azaz a jelen időnél későbben, utóbb. Ennekutána mát rendet tartunk.
ENNEKOKÁÉET, (cnnek-okáért) ih. Ezen okból, ennek következtében. Oly mondat elején áll,
mely az előrebocsátott okból vagy okokból következést húz.
ENNÉL ám. ez-nél; 1. EZ és NÁL, NÉL.
ENNÉLFOGVA, (ennél-fogva) ih. így állván a
dolog vagy dolgok; ezeket tekintetbe véve. A körmondat utórészét vezeti, s oly előmondat után következik , melyben vagy valamely esemény adatik elé,
vagy okok számiáltatnak el. Minthogy hirtelen megbetegedtem : ennélfogva útra nem mehetek.
ENNEN, (1), (en-n-en) maga az én (régiesen
én) névmás, elsőben n vagy én, amaz ismét én toldattal : en-n, en-n-en. Használjuk magam szó előtt : enn
magam v. énen magam v. érmen magam. Ezen én toldalék pedig, úgy látszik maga a mutató e megnyújtása : én e = én-en azaz én itt. Hasonlók ily e =
űy-en, itt e ~ itt-en, ez e = ez-en, s alhangú szóknál
az a =: az-on, oly a = oly-an. Eléjön a többi személyeknél is, pl. len v. tennen, ön v. önnön stb.
ENNEN, (2), régies, innen helyett; 1. ezt.
ENNYE, l. EJNYE.
ENNYI, (ám. ez-nyi) számnévmás, tt. ennyi-t,
tb. —r£. Közelebb álló tárgyakra mutatván, azokmik
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mennyiségét jelöli ki. Ennyi péntem van ni l Néha
vétetik ez értelemben is : üy tok. íme ennyit ttenvedtem minden hattan nélkül. Ki látott valaha ennyi embert egyVít t Ellentéte a távolra mutató : annyi.
ENNYIRE, (ez-nyi-re) ih. Hy messze, egész ezen
helyig, pontig. Ennyire ctapott ki ás utósó áruit.
Ennyire jöttünk egy napi vitai. Használtatik indulatszó gyanánt is. Ennyire jutottunk tehát t Ennyire elvetemedtek l Néha jelenti valamely ügynek mibenlétét , állapotát Ennyire vagyunk a* otttdlylyal, mint
látjátok. Távolra mutatőlag : annyira.
ENNYISZER, (ez-nyi-szer) ih. Ennyi ízben, Uy
sokszor. Elünk vele, midőn két sokszorozó szám, vagy
mennyiség közöl a közelebbikre mutatónk. Ellentéte
a távolságra viszonyló : annyiszor. Nem annyittor
voltunk roboton, mint ős itpán rovatán áll, hanem
ennyitter, mint üt nálam van felróva.
ENSÉG, (en-ség) székely tájejtéssel ám. intég.
—ÉNT, igeképző; L —ANT, (2).
—ENTE, ősz. képző cteprente névben, mintegy
etep-er-ent-8 vagy ctep-er-int-8 : az ént képző e-je tehát éles £. Ebben ré>ente a középső e zárt e, de különben is régen önálló szó és te a másik, mint toldalékos határozói képző.
ENY, (1), elvont gyök, mely más-más értelmű
származékokban éL 1) Nyák- vagy nyálkaszertt ragadós anyag, honnan : enyv, enyvet, enyvet, enyek,
enyekei. Előtéttel rokona : geny, genyed. Innen 2)
rejtésre, eltakarásra vonatkozó származékok gyöke,
milyenek : enyet, enyeget. 8) Eltűnést, elmúlást jelent enyéttüe, enyéaet szókban, a midőn rokona m
gyök, intég, scékelyesen entég szóban. 4) Lágyulást,
uelidűlést, engedékenységet jelent ezekben : enyh,
enyhe, enyhít, enyhül, enyhüdik. Rokona vagy azon én,
melyből enged, engent származnak, vagy ehny a törzs;
L ENYH. 6) Gyermekes, nevetgélő vagy tréfálkodó,
nyájaskodó természeti hang, honnan: enyeleg, enyelgét. Rokona nya gyök-elem, ,nyájas' szóban, s fordítva ony, ,anyalog' szóban.
ENY, (2), Molnár Albertnél ám. íny,-1. ezt
ENY, (8), helynév 1. ENY.
—ENY, mély hangon —ANY, névképző, ujabb
időben a vegyészeiben az elemek ebievezésére szokott
az elfogadott gyök- vagy törzshöz fűggesztetni, pL
ű-eny, tten-eny, ér-eny, kOn-eny. Nincs helye oly elemeknél, melyek már mint tiszta elemek a köz életben is saját névvel fordulnak elé, d. m. etütt, kén, re*,
• a mély hangnak közöl vat, ón, ólom. Egyébiránt L
—ANY névképző.
—ENY,névképző, mely inkább a hosszú ény rövidfilete, flfeoény, némely tajszólasban/ífwny; LÉNY.
ENYE v. ENNYE, kedélyszó, L EJNYE.
ENYECS, (eny-ecs) elvont törzsök, Kicsinyező
értelmű az eny gyökből, • jelent kicsi lágyságot,
gyöngédséget, puhaságot V. ö. ENY, 1).
ENYECSK, (eny-ccs-k) fa. tt enyeetle-ét. Csúszós, vékony nyalka, mely hártya-formában alakul
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a romlani, rohadni induló testben, vagy tett fölsünén.
ENYECSKE, (eny-ecs-ke) fa. tt enyeetké-t. L
ENYECSK.
ENYECSKÉS, (eny-ecs-ke-es) mn. tt enyectkét-t v. — ét, tb. —ék. Csúszós, sikamlós nyálkinl
bevont Enyeotkét etiga. Enyectkét béka, kígyó.
ENYED, puszta Pozsony megyében; NAGY—,
mezőváros; FEL— v. FELSŐ— felu, KIS-ENYED,
falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyében. Helyr. Enytdt'n, —re, —r67.
ENYEG, (eny-eg) fa. tt enyeg-ét. Nyalka, nynlós hártya. Enyeg a rohadni induló Mton; enyeg a
nyelőén, a kipálloU ttájon. Másképen : enyek, nyák.
ENYEGÉS, (eny-eg-és) mn. tt enyegét-t v. —el,
tb. —de. Enyeggel bevont, nyálkás. Enyegei Ui,
enyeget nyelő. Máskép : enyekú.
ENYEGÉSÉDÉS, (eny-eg-és-éd-cs) fn. tt em/tgétédét-t, tb. —ék. Valamely testnek, bizonyos romló
állapotában, enyeggel, azaz nyálkával behuzódaia.
Máskép : enyekítédét.
ENYEGÉSEDIK, (eny-eg-és-éd-ik) k. m. enytgétíd-tem, —tű, —itt. Enyeggel, száz nyálkinl,
hártyával, csúszós anyaggal behúzódik. Enyegetedií
ős állott Mt, a túró, a tej. Enytgetedik a teb.
ENYEGET, (eny-é-get) áth. m. enyeget-tem,
—t&, —itt. Eltakar, elfőd, beburkol, mintegy enynyel, azaz nyálkával, hártyával behúz. ÁM 8 fentjét
enyegeti Itten Havával. (Pázmán).
ENYÉGETÉS, (eny-eg-et-ée) fn. tt exyégelét-t,
tb. —ék. Befödd, betakaras, hártyával, nyálkával
behúzás.
ENYEK, ENYEKÉS, ENYEKÉSÉDS, lásd:
ENYEG, ENYEGÉS, ENYEGÉSEDIK.
ENYEL, (eny-el) fa. tt enytí-t, tb. —ék. Nyijas , édes tréfa. Az enyeleg igének törzsöké, • mint
ilyen kevéssé divatozik.
ENYELEG, (eny-el-ég) önh. m. enyeleg-tem v.
enyelgét-tem, —tél v. enyelgéttél, enyelgétt, htn. —«'
v. enyelgeni. 1) Nyájasan, édesen tréfál, gyöngéden
kötődik, nem annyira elmés ötletekkel, mint az érzéshez szólva. Enyelegni leginkább gyermekekkel,
leányokkal, asszonyokkal szokás, midőn a nekik kedves tárgyakról holmi kecsegtetőt, nevettetőt mondunk.
2) Szerelmesen nyájaskodik. Enyeleg a legény tteretöjéuel. 8) A régieknél annyit is tett, mint: gagyog,
csacaog, kisded módjára beszél Székelyeden : onyolog. L. ANYALOG.
ENYELÉS, (eny-el-és) mn. tt enyelit-tv. —ét,
tb. —ék. Gyöngéden, nyájas-édesen tréfáló. Enyelet
neretS. Enyelet udoarló. Ritka hMmál»M. Eléjön
Szabó Dávidnál
ENYELG, (eny-el-g) l ENYELEG.
ENYELGÉS, (eny-el-g-és) fn. tt enyelgét-t, tb.
—ék. Szelíd, nyájas-édes, érzéshez szóló tréfálkodás; szerelmi dévajkodaa, pajzánság, gyöngéd kötekedés.
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ENYELGŐ, (eny-el-g-ő) mn. tt enyelgö-t. Nyájas-édesen, szelíden tréfálkodó; szerelmesen dévajkodó, pajzánkodó. Enyelgö bestéd. EnydgS szerelmetek.
Használtatik főnév gyanánt is, s ekkor oly személyt
jelent, ki rendesen enyelegni szokott
ENYELGÖS, (eny-el-g-ős) mn. tt. enyelgSt-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Enyelegni látszó, enyelegni szerető , enyelgőforma. Enydgöt bestéd. EnyelgSt legény.
2) Szerelmeskedő, nőkkel csintalankodó, gyöngéden
kötődő.
ENYÉIM, (en-é-i-m) enyém oly többese, mely
a* egyes első személynek több birtokát jelenti, 1.
ENYÉM. A kos életben és némely írók által is hasz
nalt: enyémek nyelvtanilag csak annyiban tekinthető
helyesnek, mennyiben személyre, t i. a családbeli és
az énbe* tartozó némely más személyekre vonatkozik,
épen azon különbséggel, mely van Páléi és Palik között, noha Pálét alakban rendszerént maga Pál is
benfoglaltatik, mintha volna: Pálé-b'k, vagyis inkább
csak Pál-Sk; enyémek alatt púdig csak az énhozz&m
tartósokat értjük, engemet vagy magamat nem. Azonban enyémek a uófejtés szerént enyém-Sk lévén, az
ennek csakugyan megfelelő értelem tökéletes, t i.
énhoasám tartozó személyek. Épen így divatos némely tájbeszédben , (például Erdélyben is) miénkét = mienk-ök.
ENYÉM, (ám. en-é-m v. én-é-m, a tatrosi codexben állandóan csak n-nel [énem] és nem ny-vel
fordul elé); első személyfi birtokos névmás, tt —ét,
tb. enyéim: Fölveszi a névragokat: enyémnek, enyémre, tnyémrSl, enyémtöl, enyénből, enyémbe stb. Fölveszi tetszés szerint a névelőt is : át enyém; de a régiek nem igen használták s takarékosságból inkább
elhagyandó. Jelenti az egyes első személynek egy
birtokát. Ha áUitmányol (praedicatum) használtatik, a melléknevek szabályait követi, pl. ét a hát
enyém. Ha pedig főnév helyett vétetik, a főnevek
szabályai alá esik, pl. Nekem it van kardom, neked
it, de enyémnek jobb éle van. T. i. egészen főnévül is
használtatik « jelenti az én tulajdonomat. Jobb egy
enyém, mint oá* máié. (Km.) Mint melléknév a főnév
előtt nem állhat közvetlenfii, hanem közvetve igenis, pL nem mondhatom, e* a* enyém hát, hanem, ét
a kát enyém v. enyém és a hát, azaz jelzőül (epitheton) TCTi használtatik, hanem csak mint mondomanyvagy aUitmánynl (praedicatum) vagy pedig mint főnév alanyul (snbjectom) is. Midőn az egyes első személynek birtokát nyilván akarjuk kifejezni, akkor
enyém saját elemeire osctatík fel : én-é-m, s ebben a
középső é helyett maga a birtokul jelelt szó tétetvén,
például eríS, a többi marad ügy a mint van: én ér S-m,
(vagy névelővel is : ős én ertjm) így : én hát-am, én
bardt-om, én kajó-m, én fónyv-wn. Tudni kell, hogy itt
elöl ás én csak nyomosbitásul, nyomatékul használtatik , igy, hogy én könyvem azt teszi: enyém nem
másé, ái könyvemet vitték el = enyém a könyv nem
•aité, melyet elvittek; könyvemet vitték el pedig azt
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teszi: könyvem az, melyet elvittek, nem más vogyonom, pl. kalapom, lovam stb.
Érdekes tudni, mennyire üt öszve más nyelvekben is a magyaréval az első személyi birtokos névmás , t i. törökül benim, mongolul minu, maudsnr
nyelven mini, zendiil mama, hellénül tpói, í/íij, ipóf,
latinul meut, mea, meum, szanszkritul mát, atzmat,
francziául mon, mién, spanyolul, olaszul mio, németül
metn, gothul meitu, dánul, svédül min, angolul : my,
mine, hollandul mijn, a szláv nyelvekben moi, moj,
moy stb. stb.
Lehet-e más nyelvekben a mondottakat oly szép
egyszerűn elemezni, mint a magyarban (én-é-m, hol
mind a három elem a legtisztábban áll, s mind igen
fontos nyelvtani szerepet visel, t i. én önálló szó,
é birtokot képvisel, pl. Pál-é, m első személy birtokraga), mások megítélésére bizzuk.
ENYÉMEK, 1. ENYÉIM.
ENYÉSZ, (eny-ész) őnh. m. enyétt-tem, —tél,
—étt. Szem elől eltfln, lassanként vész, elvész. V. ő.
EfíY, (3). Öuhatólag, vagyis ik nélkül használtatik,
midőn az eltűnés, elmúlás, elveszés, mintegy belső
oknál fogva, belső működés által történik, vagy történni látszik. Enyétt a nap, midőn lemenőben van.
Enyétt át elvonuló felhő. Szenvedőleg, azaz i&-kel
(enyészik) ragozandó, midőn külső kényszerülés jár
hozzá. Gyógyitdt által elenyéstik a »eb. Elenyéttik a
köd, ha a stél tova kergeti.
ENYÉSZET, (eny-ész-et) m. tt enyéttei-ét.
1) Mondjuk a napról, midőn leszáll. Napenyéttet. 2)
Mas tárgyakról, midőn megszűnnek lenni, midőn elvesznek, eltűnnek. Világ enyéttete. Ftildi örömek enyétzete. Tettnek enyéttete. Önmagában, egészen elvontan
is használtatik, midőn semmivé léteit (vagyis teljes
átváltozást) jelent Anyagi Tettünkre (testünkre) nétve mindnyájan át enyéttet martalékai lettünk.
ENYÉSZETÉS, (eny-ész-et-és) mn. tt. enyéttetét-t v. —ét, tb. —ék. Ami enyészet alá van vetve,
múlandó, tünékeny.
ENYÉSZHETETLEN, (eny-ész-het-etieu) mű.
tt enyéttehetetlen-t, tb. —tk. Ami el nem euyészhctik, elromolhatatlan; állandó, maradandó. Az emberi
lélek enyéttheíetlen. Határozókép ám. enyészhetetlenül, el nem enyészhetőleg.

ENYÉSZHETLEN , (eny-ész-het-len) , lásd t
ENYÉSZHETETLEN.

ENYÉSZHETLENSÉG , (eny-ész-het-len-ség)
fn. tt enyétthetlentég-ét: Oly állapot, melyben valami
el nem enyészhetik.
ENYÉSZIK, (eny-ész-ik) k. 1. ENYÉSZ.
ENYÉSZT, (eny-ész-t) áth. m. enyént-éU, htn.
—ni, v. —eni. Eltüntet, lassan-lassan megsemmisít,
eszközli, hogy valami elenyészszék. A nap tugarai
ét a ítélek enyétttOt a ködöt. V. ö. ENYÉSZ. A régieknél ám. elrejt „És egy csoport lisztbe enyészté cl
magát" Pesti Gábor meséi. „Elenyészti vala" (celabat). Bécsi cod.
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ENYÉSZTÉS, (eny-ész-t-és) fo. tt. enyéttlét-t, nést, nyugalmat szerző. Enyhe tteüS, árnyék. Enyh
tb. —ék. Általán, cselekvés, mely által valaminek ital. Enyhe nyugvót. .
elenyészése eszközöltetik. Különösen, semmisítés,
„S kebelében milljó lény lel
törlesztés. Adónapok enyétetéte.
Boldogságot, enyhe békét"
ENYÉSZTESI, (eny-ész-t-és-i) mn. tt enyétstéAz ember tragoediija. (Madách Imre).
ri-t, tb. —ék. Enyésztéshez tartozó, arra vonatkozó.
Enyétttéri alap, azaz adósságok lerovására szolgáló
„Ott enyhe árnyék kínál nyugalommal"
töke vagy más pénz. (Fundus amortisationis). Máskép
Ugyanott
ENYÉTT, névutó. A székelyeknél van divatban. Annyi mint helyeit; és ért vagy végett. Enyettem, enyetted, enyette stb., azaz helyettem, helyetted,
helyette; vagy érettem, éretted stb. Enyetted jól laIcám, azaz irántad kedveskedésből engem jól tartottak, (ob respectam tűi. Tájszótár. Szabó Elek).
Enyette kaptam meg e hivatalt. Enyetted tűrtem, (azaz
éretted. Kriza János). Eléjön Molnár Albertnél is.
Úgy látszik énhdyett vagy énért szókból rövidült meg, különösen az utóbbiból az r hang épen
úgy maradhatott ki, mint met szóban mert helyett (1.
Kriza János : Székely népköltései gyűjtemény).
Későbben a nyelvérzés elvesztvén az énett-em
(= én ért-em) eredeti jelentését, a többi személyekre is használá : enyetted (= te énedért) stb. Némelyek (mint Kassai József) csak helyett szó módosulatának vélik.
ENYÉZ, (eny-éz) áth. m. enyét-tem, —tél,
—itt. Takar, föd, mintegy enynyel, azaz nyálkával,
nyulós hártyával behúz. V. ö. ENY. Egy csoport
littíbe enyette (Toldy olvasása szerént: enyéuté) el
magát (a macska), . . . oda futának át egerek. (Festi
G. meséi 100. lap).
ENYEZD, puszta, Somogy megyében; helyr.
Enyetd-en, —re, —rőt.
ENYH, fo. tt enyh-et, tb. — ék. Csak tárgyesete
és többese van szokásban. Jelenti, mi a nehéz, kemény, fáradságos munkán némileg könnyít, mi bennünket lágyan, gyöngéden, szelíden illet, mi lankadasunkban vidnlást nyújt stb. Enyhet ad a fáradt
utóinak a fa h&vSt árnyéka. Enyhet ad nagy melegben
a lágy ttellb'. Enyhet ad a ttomjatnak a fríi ital. Enyhet kéretni, enyhet találni. V. ö. ENY.
A régieknél, pl. a Bécsi és Tatrosi codexekben,
Nádor-codezben, Pesti Gábornál stb. enyhít helyett
ehnyejt, ehnytí alakokat találjuk, honnan a törzs ehny
(= eh-eny) és a tiszta gyök eh, maga a lehelést, pihegést és pihenést jelentő h. így cserél helyet a h
hang az utána álló mássalhangzóval vehem (vemh-et),
íeAer(ter-h-es),j»eAeiy (pely-het) stb. szókban is.
ENYHADÓ, (enyh-adó) ősz. mn. Ami enyhet
ad, mi lankadásunkban fölvidít, szelíden illet Jobban : enyhet adó vagy enyhitB; mivel enyh-adó nehéz
kiejtésü.
ENYHBOB, (enyh-bor) ősz. fn. Italbor, mely a
szomjusagot lecsillapítia. Jobban : enyhítő bor.
ENYHE, (enyh-e vagyis eh-ny-e) 1. ENYH;
mn. tt enyhít, tb. —ék. Fáradságot, munkát, terhet,
szomjat, hőséget stb. szeliden, lágyan oszlató, pihe-

ENYHED, (eny-h-ed vagyis eh-ny-ed) l&id:
ENYHÜL.
ENYHEDELÉM, (eh-ny-ed-el-óm) fn. tt enyhedéinél. Nyavalyának, betegségnek nagyobb fokozatú könnyebbülése, kinok, fájdalmak szünéee; fáradság, lankadás utáni könnyebbülés.
ENYHEDÉS, (eh-ny-ed-és) 1. ENYHÜLÉS.
ENYHELY, (eny-hely) ősz. fn. Hely, melyen
munka, fáradalom, viszontagságok után megnyugszunk, megpihenünk, felvidnlunk; az élet nyugtalanító zajától elvonult állapot. Átv. ért sir, temető.
ENYHHELY, (enyh-hely) L ENYHELY.
ENYHES, (eh-ny-es) L ENYH; mn. tt e»yhet-t v. —ét, tb. —ék. Szelíd, lágy, ménékelt, ami
enyhet ad. Enyhet ttellS. Enyhet égSv. Enyha
árnyék.
ENYHESÉG, (eh-ny-e-ség) fn. tt enyhetéfá.
Szelidség, lágyság, mérsékleti állapot; ellentéte :
zordonság, keménység. Fűtött ttoba, vagy tavam m<leg enyhetége. V. ö. ENYHE.
ENYHESZT, (eh-ny-eszt) áth. m. enyhettt-itl,
htn. —ni, v. —ént. Kemény, zordon állapotot szelíddé, lágygyá tesz; szomjat, fáradalmat szüntet; hideget, meleget mérsékel Ás álom enyheteti a farait
tagokat. Afría ital enyhettH a atomját. A déli n&
enyhetzti a tél fagyát.
ENYHÍT, ENYHTT, (eny-h-ít vagyis eh-ny-ít)
áth. m. enyhít-étt, htn. —n», v. —em. Könnyít, pihentet, fölvidít; munkán, faradalmon, forróságon
vagy hidegen, szomjaságon stb. segít Kínt, fájdalmat, tiomjuiágot enyhíteni. Enyhíteni o beteg nyavalyáján.
ENYHITAL, (enyh-ital) ősz. fn. Ital, mely szomjat olt Jobban : enyhítő ital.
ENYHÍTÉS, ENYHÍTÉS, (eh-ny-it-éa) fn. tt
enyUtét-t, tb. —ék. Munkán, fáradalmon segítés,
könnyítés; kínnak, fájdalomnak oszlatáaa; szomjuságnak, hidegnek, melegnek csillapítása, szüntetése.
ENYHÍTŐ, ENYHÍTŐ, {eh-ny-ífrő) mn. tt. enyhtíS-t. 1) A gyógytanban ám. fájdalmat csillapító.
EnyhitS Merek 2) Közért minden, mi valamely
könnyebbülést szerez. Enyhítő tuOS, ital, álom.
ENYHÍTHETETLEN ,
(eh-ny-ít-het-eüen)
ENYHÍTHETLEN, (eny-h-it-het-len) mn. tt enyhítheteüen-t, tb. —ék. 1) Amit vagy amin enybiteoi nem
lehet V. ö. ENYHÍT. Enyhitheietlen ssomj, kín, fájdalom. 2) Kérlelhetlen, sselídíthetlen. 8) HataraóUag
ám. enyhíthetlenül.
ENYHÖ, (eh-ny-ő) 1. ENYHE.
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ENYHŐDIK, (eh-ny-őd-ik) k. m. enyhöd-tem,
-IŰ, —Ott. l ENYHÜL. Éltek ez igével Pázmin
éiKildi
ENYHÖTE, (eh-ny-ő-te) fa. tt enyhöté-t, lásd :
ENYHELY.
ENYHSZÉB, (enyh-szer) ősz. fa. Szer, mely
enyhet ed, mely enyhít, enyhítő szer. Szomjuság ellen
jó tnyhtter a Jri» víg. Gyógytanban, oly orvosi szer,
mely a kínt, fajdalmát enyhíti, oszlatja, türhetőbbé tetzL
ENYHÜL, ENYHÜL, (eh-ny-til 1. Enyh) ; önh.
m. atyhűl-t. Szelídül, csillapodik, megszün kínzani,
gyötreni. Enyhül a haragot ember. Enyhül a forróság.
Enyhül a ttomj. Enyhülnek a kínok, fájdalmak.
ENYHÜLÉS, ENYHÜLÉS, (eb-ny-ül-és) fa. tt.
enyhüUt-t, tb. —ék. Nyommasztó, kemény bajnak
megszelídülése, szünése, csillapodása; könnyebbülés,
lágyulás. Fagynak, hidegnek enyhülése. Bánat, fajdalon enyktíléte.
ENYHÜLET, (eh-ny-ül-et) fa. tt. enyhület-ét.
Enyhítő ezer által okozott kedves, lágy érzelem.
EN'YICZKE, m.-város Abaúj, és falu Sáros megyében ; helyr. Enyictké-n, —re, —rb'l.

ENYÍM, ENYÍMEK, 1. ENYÉM, ENYÉIM.

ENTDÍG, falu Veszprém megyében ; helyr.
Ettymg-en, —re, —rSl.

ENYU, (eny-ü) 1. ENYV.
ENYÜS, (eny-tt-ös) 1. ENYVES.

ENYV, (eny-v) fa. tt enyv-et. Általán, lágy,
nyald* test, mely a vele érintkezésbe jövő testekhez
ragad, • azokat öszveköti. Festő enyv, mely gyantából é» mézből készül. Madár enyv, melyet a tölgyfa
bogyóiból főznek, s madarak fogására használnak.
Szorosabb ért igen szívós és ragadós anyag, mely
kolóniáié állatréazekből, jelesen bőrfaradékokból,
csontvelőkből, vizahólyagból stb. készül. Enyvet főzni. Ernyővel tSaveragasztani valamit. Papiros-készítők
rnyve. Aizíalot-enyv. KOnyvkötSk enyve. Úgy ragad a
rétek, mint a* enyv. (Km.).
Perzsán! : enfendt.
ENYVBÖR, (enyv-bőr) ősz. fn. Bőrhulladékok,
melyek enyvkészitésre használtatnak.
ENYVCZUKOR, (enyv-czukor) ősz. fn. Öntött
sárga csokor, mely folyó állapotban ragadós, mint
az enyv.
ENYVED, (eny-v-ed) önh. m. enyved-tem, —tél,
—<ít T. enyved-t. Valamihez enyv által hozzáragad,
öszveragad. Egyik deszka a marikhoz enyved.
ENYVEDÉS, (eny-v-ed-és) fa. tt enyvedét-t, tb.
—ele. Enyv Utal öszveragadás.
ENYVES, (eny-v-es) mn. tt enyvet-t v. — ét,
tb. —-ék. Enywel ragasztott, bekent; enyvvel fölereutett, kevert Enyvet deszka. Enyvet vessző. Enyves
tú. Képe* kifejezésben : enyves két, azaz tolvaj kéz,
aely mindent elvisz, mihez ér. Enyvet kezű tolvaj.
ENYVESEN, (eny-v-es-en) ih. Enyves állapotben, enjT«z«tten.
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ENYVEZ, (eny-v-ez) áth. m. enyvez-tem, —tél,
—élt. Valamit enywel behúz, beken, ragaszt, öszveragaszt Hozzá enyvez, beenyvet, megenyvez, öttveenyvez, ráenyvet.
ENYVEZÉS, (eny-v-ez-és) fa. tt. enyveeét-t, tb.
—ék. Enywel bekenés, behozás, ragasztás, Öszveragasztás. Bútorok enyvezése. Bekötendő lapok enyvezése.
ENYVEZET, (eny-v-ez-et) fa. tt enyvezet-ét.
Valamely szernek, bútornak, könyvnek stb. enyvi
alkatrésze együtt véve. Az asztal enyvezete nem elég
tartós.
ENYVEZETLEN, (eny-v-ez-et-len) mn. tt enyvezellen-t, tb. —é*k. Ami enyvezve nincsen, mit enyvvel nem ragasztottak öszve. Határozóilag ám. enyvezés nélkül.
ENYVEZŐ, (eny-v-ez-ő) mn. tt. enyvezb'-t. Amivel enyveznek, mi az enyvezéshez tartozik. Enyvező
edény, enyvező vessző, pamacs. Mint főnév jelent mesterembert, kinek különös dolga az enyvezés.
ENYVFÖZÖ, (enyv-főző) ősz. fa. Személy, ki
különféle állati, növényi vagy ásványi testekből enyvet készít
ENYVI, (eny-v-i) mn. tt. enyvi-t, tb. — ék. Enyvet illető, enyvre vonatkozó, enyvből való. Enyvi minőség, sajátság.
ENYVNEMÜ, (enyv-nemü) ősz. mn. Enyvhez
hasonló , természetű; olyasmi, amiből enyvet lehet
főzni. Á fák rilgyeit télen enyvnemü anyag takarja.
ENYVPAMACS, (enyv-pamacs) ősz. fa. Pamacs,
ecsetforma eszköz, melylyel az enyvet elkenik. Asztalosok, festők enyvpamaeta.
ENYVRAGASZTÉK, (enyv-ragaszték) ősz. fn.
Enyvanyag, melyet ragasztókul használnak.
ENYVSZÍN, (enyv-szín) ősz. fn. 1) Olyan szín,
milyen a közönséges enyvé szokott lenni. 2) Enyves
vízzel föleresztett festék. Enyvszinnel festeni.
ENYVÜST, (enyv-üst) ősz. fa. Üst, azaz érczedény, medencze, melyben a felhasználandó enyvet
tartják vagy főzik.
EÖES, helynév 1. ÖRS.
ÉP, elvont gyöke különféle értelmű származékoknak. 1) Süni folyékony testet jelent az epe, epés,
epéskedik szókban, s rokona: év v. evő. 2) Kedélybajra vonatkozik az eped, epeszt, epekédik származékokban, s vastag hangon rokona : ap, apad, apaszt. 3)
Aprólékos mozgást, taglejtést jelent*ezekben : epectel,
epecselés.
—ÉP, névképző , mint : tel-ep , ter-ep, ker-ep,
szer-ep, köz-ep, ttl-ep. Vastag hangon ap : al-ap, harap stb. Közép képző is térdepel szóban. 1. P. mint
képző.
EPE, (ep-e, tulajd. ám. ev-ő, emésztő) fa. tt
epé.-t. Zöldsárgás, néha feketés, igen keserű, szappanszerű saját hólyagba takart nedv az állati testben,
mely az emésztésre szükséges, de ha nagy mértékben
kiöinlik, nyavalyákat okoz. Keserű epe. ^Fekete epe,

867

EPEBETEGSÉG—EPEDTSÉG

mely sthfiebba közönséges epénél, a vérből fejlik ki,
s a vésők mellékán gyűl öszve, különösen a mogorva,
haragon emberekben nagy mennyiséggel találtatik.
Elöntötte a* epe. Az epe bántja. Sok epéje van. TObb
epéje, mint vére. (Km.) Epéje tinet, mint a galambnak. (Km.): azaz nem tud haragadni. Átv. ért jelent
kellemetlen érzést, haragot Mamák epét okozni,
Rokonul tekinthető a hellén 'fjaaq, latin hepar.
EPEBETEGSÉG, (epe-betegség) 1. EPEKOR.
EPÉCS, (ep-écs) elvont törzs epéctél szóban s
jelent aprósággal bibelődést.
EPÉCSÉL, (ep-écs-él) önh. m. epéctél-t. Különféle taglejtéseket, aprólékos mozgásokat csinál. (Molnár Albert). Különösen a székelyeknél némi aprólékos munkával foglalkodik (Kriza János), ezokottabban p előtéttel ptpéctá.
EPÉCSÉLÉS, (ep-écs-él-és) fn. tt tpéctclét-t,
tb. —A. 1) Tagok mozgatása, taglejtés. 2) Aprósággal bibelődés, máskép : pepécsélét.
EPECZUKOR, (epe-czukor) ősz. fh. Az epében
levő czukornemti állomány. (Picromel).
EPED, (ep-ed) önh. m. eped-tem, —tél, —t v.
—élt. Altalán, valamely teljesítetlen vágy miatt szenved, fogy, emésztődik. Különösen: szomjaságban, éhségben , nagy melegben szenved, étel, ital, árnyék
ntán eovárog; továbbá szerelem által emésztődik,
szerelmét kielégíteni vágyik, a kedves után sohajtoz.
Innen : epetlö nemek, epedS arc*, epedS aív, epedS
tterelmet párok. Epedni valamiért, vagy valami után.
Elepedni. Megepedni (régies).
Rokon vele mély hangon : apad. Lehet ev-ed
is, azaz evődik, emésztődik, a honnan epettt és eméttt
sokszor hason értelemben vétetik.
EPEDÉS, (ep-ed-és) fn. tt epcdét-t, tb. —ék.
Szenvedő állapot, midőn valamiért, valami után epedünk. V. ö. EPED.
EPEDÉIT, EPEDT, (ep-ed-étt v. ep-ed-t) mn.
tt epedt-et. Valamely vágy által kinzott, gyötrött V.
8. EPED. Epedt nfe. ^Mihet fogjak, epedt tstv t (Kártigám).
EPEDÉZ, (ep-ed-éz)'önh. m. epedü-tem, —tél,
—itt. Folytonosan vagy 'gyakran eped. Epedemi a
távollevő kedvet után.
EPEDÉZÉS, (ep-ed-éz-és) fn. tt. epedété»-t, tb.
-—ét. Gyakori vagy folytonos epedés.
EPEDŐ, (ep-ed-ő) mn. tt epedS-t. Valamely
vágy miatt szenvedő, fogyó; valamely ösztön kielégítése után sovárgó. EpedS ttio, epedS uerelmei. Képes kifejezésben : epedS tnemek, epedS arc*, etók után
epedS ajkak.
EPÉDÖLEG, (ep-ed-ő-leg) ih. Vágy miatt szenvedve, vagy valamely ösztön kielégítésére titkon sovárogva.
EPEDSÉG, (ep-ed-ség) fn. 1. EPEDTSÉG.
EPEDTSÉG, (ep-ed-t-ség) fn. tt epedttég-ét.
Szenvedő állapot, midőn valaki bizonyos vágyait,
érzéki ösztöneit ki nem elégítheti. (Csdzinál).
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EPEDVE, (ep-ed-ve) ih. 1. EPEDŐLEG.
EPEEDÉNY, (ep*edény) ősz. fn. Boncxtain
ért azon utak, csatornák, melyek által az epe a májból az epehólyagba, s innen ismét a gyomorba nivárog. (Dnctus choledochos, ductus biliarii).
EPEÉR, (epe-ér) ősz. fn. Boncztanban, a gyomorba menő vérerek egyikének kettős ága, mely u
epehólyagon keresztül húzódik. (Venae cysticae).
EPEFÖLÖSLEG, (epe-fölösl«g) ősz. fn. Az epének kellő mértéken tdli sokasága, bősége. (Polycholia).
EPEPŰ, (epe-fa) ősz. fh. L FÖLDEPE.
EPEHAGYMÁZ, (epe-hagymáz) ősz. fn. Hagymáz-féle nyavalya, mely az epének szertelen kiömléséből ered, 1. HAGYMAZ.
EPEBODEGLELÉS, (epe-hideg-lelés) 5sz. m. 1.
EPELÁZ.
EPEHÓLYAG, (epe-hólyag) ősi. fh. Körtetlaku hártyaedény a májnak alsó részében, mely u epét
foglalja magában.
EPEHÓLYAGGYÚLADÁS, (epe-hólyag-gyiladás) ősz. fh. Lobos bántalom az epehólyagban.
EPEINGER, (epe-inger) ősz. fn. Inger, melyet
az epe kiömlése, nagy bősége gerjeszt (Stimuhu biliosos).
EPEITAL, (epe-ital) őse. fn. Epével vegyitett
vagy epekeserüségü ital
EPEKÉDÉS, (ep-e-kéd-és) fh. tt epekidé+t,
tb. —ék. Folytonos epedés, belső szomorkodás, vigyak általi emésztődés, valami után szüntelen «ovárgás.
EPEKÉDIK, (ep-e-kéd-ik) k. m. epekéd-tem,
—tél, —élt. Szüntelen eped, valami ntán folyviit
vágyakodva emésztődik.
EPEKÉDŐ, (ep-e-kéd-ő) mn. tt epekédtt-t. Valami után sovárogva vágyó, vabunely vágy miatt
emésztődő.
EPEKESERÜ, (epe-keserű) öez. mn. Olyan keserű, mint az epe.
EPEKÓROS, (epe-kóros) ősz. mn. L EPEKÓRSÁGOS.
EPEKÓRSÁG, (epe-kórság) ősz. fh. Nyavalya,
mely az epeerek dugulása, vagy epekő, vagy vastag
süni vér, vagy az epének rendkívüli megrisaaa által
támad, melytől az egész test, de különösen a szemek
sárga színt öltenek, miért fdrgaiágnak is nevezik.
Szélesb ért mindenféle epenyavalya.
EPEKÓRSÁGOS , (epe-kórságos) öu. mn.
Epekóraágban szenvedő , sínylődő. V. ö. EPEKÓRSÁG.
EPEKŐ, (epe-kő) Ősz. fn. Kőnemfi vagy kőkeménységü képlet, mely az epehólyagban támad.
EPEKÖZVEZETÉK, (epe-kőz-vezeték) ősz. fn.
Az epének köz útja, csatornája, mely ás epét a gyomorba vezeti. (Ductus choledochos).
EPELÁZ, (epe-láz) ősz. fn. Láz, mely ai epének nagy bősége és csipőssége által támad.
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EPEHÉNET, EPEMÉNETEL, (epe-ménét T.
•menetel) ősz. ín. Csatorna, ér, melyen az epe a májból ás epebólyagba, innen pedig a gyomorba szivirog.
EPEMIRIGY, (epe-mirigy) ősz. fn. Nyavalya,
mely hányással, gyakori kinos és epés hasmenéssel,
görcsökkel, és nagy szorongásokkal jár. (Cholera mórira*). Szóradotolt epemirigy. Dögvészes epemirigy. KeUíi, ázsiai epemirigy.
EPER, fn. tt eprét. Tájdivatosan eper;. E szónak értelme különféle tájszokás szerint változékony
ét ingatag. 1) így nevezik a szamóczaféle növénynek és gyümölcsének fajait : földi eper, kerti eper,
netei eper, gyalog, fiú-, leány-, kos-, csattogó, madár-, hárteper stb. (Fragaria). Epret szedni. Ö szedi
át epret, azaz, ő húzza a hasznot. (Km.) Híres eperre
nem kell kőtárral menni. (Km.).
„Epret szedek ott a berekben."
.Eprét szedi gyönge kezekkel."
Kisfaludy K.
2) Némely tájakon így hivják a szedret : faeper v.
fai eper (Mórás). 3) A Tisza vidékén mind az eper
mind a szeder kétféle, t. i. földi és fai eper, melyek
érett gyümölcse édes; földi és fai szeder, melyek
érett gyümölcse sötétkék, (honnan a szederjes színű
nevezet) s íze savanyú ct>ipős.
Diószeginél a stamócza = fragaria, innen földi eperj-ttamócza, fragaria veeca; a szederj = rubus,
az eperjfa = morus, ettől se/yem-eperjfa morus álba
(édes), uederj-eperjfa morus nigra (savanyú).
Ás eper szót némelyek a német Erdbeere-\>i>\
származtatják. Különben rokonitható vele a héber
»"8 (peri), mely ám. földnek vagy fának gyümölcse
(írnctaa »ive terrae sívé arboris. Joannis Simonis Lexicon), egyszerű német Béére, angol berry, svéd és
dán baer, lengyel bér stb.
EPÉBALMA, (eper-alma) ősz. fn. Különös almafaj, mely piros szinü, kellemes borizü, és kedves
zamatú, mint a ezamóczaféle eper.
EPÉKFA, EPERJFA , (eper- v. eperj-fa) ősz.
fn. Dióueginél ám. morus ; fajai: selyem eperfa, melynek leveleivel élnek a selyemhernyók s gyümölcse
éde» (morus álba), és szederj-eperfa, melynek gyümölcse fekete, savanyú (morus nigra).
EPÉRFAGY, EPÉRFAGYLALT, (eper-fagy v.
-fagylalt) ősz. fn. Fagylalt, melynek egyik fő alkotó
része eperből, szamóczából áll. V. ö. FAGYLALT.
EPÉRJ, (epér-j) fn. tt. epe'rj-et. Annyi mint
tper. A j csak toldalék, mint : szeder szederj, mar
marj, taré taréj, karé karéj szókban.
EPÉRJÁCZINT, (epér-jáczint) ősz. fn. Növényfaj a jáczíntok neméből, melynek virága kék, metszetei febérlők. Máskép: kigyóhajma. (Hyacinthus bothrroides).
EPERJES, (1), (epér-j-es) mn. tt. epérjes-í, tb.
—ék. Eperrel bővelkedő, epres. Eperjes pagony, érdi, metS.
AKAD. U.OT tZÓTjU. U. KOT.
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EPERJES, (2), sz. kir. város Sáros megyében;
falvak Arad és Pozsony megyékben; és puszta Békés megyében. Helyr. Eperjes-re, —én, —rSl.
EPERJESRE , falu Szabolcs megyében; helyr.
Eperjeské-n, —re, —röl.
EPERLÓHERE, (eper-ló-here) ősz. fn. Lóherefaj, melynek szárai a földön kúsznak. Nő Svécziában,
Franczia- és Angolországokban.
EPÉRNEDV, (eper-nedv) ősz. fn. Földi eperből,
szamóczából kinyomott, sajtólt zamatos nedv.
EPÉRPARAJ, (eper-paraj) ősz. fn. A parajok
egyik különös faja, eperformáju bogyókkal. (Blitum
capitatum).
EPÉRSZÖLÖ, (eper-szőlő) ősz. fn. Igen szagos
szőlőfaj, idegen nevén izabetta-izölS.
EPÉRVÍZ, (eper-víz) ősz. fn. 1) Eperlével kevert víz. 2) Epernedvböl készített léi.
EPÉS, (ep-e-es) mn. tt. epés-t v. — ét, tb. —ék.
Akiben aránylag sok epe van. Epés véralkatu. Atv.
ért csípős, haragos, keserű. Epés kifakaddsok. Epét
ember. Epés beszéd. Epések lesznek talán szavaim; de
keserű, kinos emlékezetek támadnak lelkemben. (Kölcsey).
EPESÁR, (epe-sár) ősz. fn. Megsürüsödött fekete epe, mely az embert kedvetlen mogorvává teszi.
Epesár viszketteti orrát. (Guzmies, Theocrit).
EPESÁROS, (epe-sáros) ősz. mn. Kiben sok
epesfir fejlődik ki. Atv. ért. roszkedvü, haragos, ingerlékeny. Epesáros mogorva ember.
EPESÉG, (ep-e-ség) fn. tt. epeségé-t. Régies, ám.
keserv, keserűség, fájdalmas aggodalom, epétől származó szorongás. Kérlek tégSd át epeségödérth, kilh
vállal avagy szenvedet. (Benigna asszony imádságos
könyve).
EPESIPOLY, (epe-sipoly) ősz. fn. Sipolyféle
betegség az epehólyagban.
EPÉSÍT, EPÉS1T, (ep-e-es-ít) áth. m. epésüétt, htn. —ni v. —eni. Epével elönt, epével megkeserít, epéssé tesz.
EPÉSKÉDÉS, (ep-e-es-kéd-és) fn. tt. epéskédés-t,
tb. —ék. Mcrgeskedés, haragoskodás.
EPÉSKÉDIK, (ep-e-es-kéd-ik) k. m. epéskédtem, —tél, —élt. Keserű, csípős szavakkal él, mérgeskedik, haragoskodik.
EPÉSSÉG, (cp-e-es-ség) fn. tt. epésség-ét. Epének bősége; tulajdonság, melynél fogva valaki epés,
beszédében csípős, tetteiben hirtelen, haragos, mogorva.
EPESZT, (ep-eszt) áth. m. epeszt-étt, htn. —tű
v. —eni, pár. epesz-sz. Epedni kényszerít, gyötör, fogyaszt, emészt, belsőleg kínoz. Epesztik öt a kielégítlen vágyak. Epeszti a szerelem. Epeszti a szomjuság,
meleg, fáradság. Epesztik a gondok, aggodalmak.
EPESZTÉS, (ep-eszt-és) fn. tt. epesttés-t, tb.
—ék. Vágyak, gondok, aggodalmak stb. által belső
gyötrése, kínzása, fogyasztása valakinek. V. ö.
EPESZT.
24
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EPÉTLEN, (ep-e-etlen) mn. tt epétlen-t, tb.
— ék. Epe nélkül levő. Átv. ért csendes, béketürő,
nem haragos, nem csipős. Epétlen steUd ember.
EPEÜRÍTÖ, (epe-ürítő) ősz. mn. Ami a fölösleges epét a testből kihajtja. EpeUrtíö nerdt. (Cholagogon).
EPEVEZETEK, (epevezeték) ősz. fa. Azon csatorna vagy vonal, melyen az epe a májból az epehólyagba, s ebből a gyomorba vezettetik. (Ductos
biliosos).
EPEVÍZ, (epe-viz) ősz. &. Epével kevert víz,
vagy az epének híg része.
EPÉZ, (ep-e-ez) ath. m. epét-tem, —tű, — étt.
Epével kever, vegyít, keserít, csípőssé tesz.
EPÉZÉS, (ep-e-ez-és) &. tt epétét-t, tb. —ék.
Epével keverés.
EPICZKÉL, önh. m. epíctM-t. A vadászok
nyelvén mondjak a bakdácsoló vagy baktató nyúlról;
mintegy tipetgél.
EPLÉN, 1. EPLÉNY.
EPLÉNY, (1), fa. tt epUny-t, tb. —ék. A szánnak keresztfaja , mely a szántalpakat öszvetartja, s
melyre aztán egyéb teher tétetik. Két eplény van,
első és hátulsó eplény. Némelyek eplénynek híjak
azt a keresztfát is elül , mely a rudat tartja. V. ö.
SZÁN.
Egyezik vele a szláv oplen.
EPLÉNY, (2), falu Veszprém megyében ; helyr.
Eplény-be, —ben, — WZ v. — re.
EPÖLY, falu Esztergom megyében; helyr.
Epöly-iSn, —re, — r«.
EPPEG, EPPENG, székelyes szók, ep-eg, másutt épen helyett Szinte itt eléjőn éppen is. „A király
eppeng ma hirdettette ki." „A ezipót éppen úgy elkészíttette. " Kriza János gyűjteménye.
EPBÉS, (epér-és) mn. tt epréét v. — ét, tb.
—ék. 1) Eperrel bővelkedő. V. ö. EPER. Epret erdS,
epret kert, epret vidék. 2) Miben epret tartanak.
Epret kőtár. Használjak főnév gyanánt is , s ekkor
(többese ; — ék) oly helyet jelent, melyen eper terem.
EPRÉSCSALAN, (epres-csalán) ősz. &. A csalánok neméhez tartozó növényfaj, melynek gyümölcsbarkái gömbölyűk. Máskép : olattetalán, vargamajorána. (Urtica püulifera).
EPRÉSZ, (1), (eper-ész) fa. tt eprúc-f, tb. —&.
Aki epret szedeget.
EPRÉSZ, (2), (L fönebb) áth. és önh. m. eprétt-ttm, —tű, —itt. Epret szed, epret keresgél
EPRÉSZLEÁNY, (eprész-leány) ősz. fa. 1)
Leány, ki epret szedeget V. ö. EPER. 8) Kisfaludy
Károly ily czimfi költeménye.
EPRÉZ, (epér-éi) önh. m. eprít-tem, —tél, —itt,
pár. —«. Epret eszik , csemegéz. Egy kőtárból ép-

ra vonatkoznak, u. m. er-dö, er-etttvény. Előtéttel rokonai : her, (ló-her), cter, cserje, tér, sereng, eerdfiL
Így Erdőd régi okiratokban gyakran Herdöd (Jerney. Nyelvkincsek). 2) Melyek menést, tovább haladást, folyamatot jelentenek, mint : er-ed (eredj innét!)
tr-egél, er-gója : a szanszkritban ár gyököt németül
így értelmezik : gehen, erreichen. V. ö. ÉR ige és
név. 3) Tartozik e gyök azon r gyökhanga szók osztályába , melyek cselekvési szilárd, hatályos, kitartó
képességet jelentenek, u. m. tr-K, er-St, er-ény, er-üy.
Alaphangban és fogalomban rokonai : bír, férj, mint
a latinban : vir, viret, és virtus. Hasonló a hellén ap
ezen származékokban : 'apíTi;, 'ággyn vagy, 'á?<njf,
ágrjf, a szanszkrit arh v. erh, (hatni, erősnek lenni),
melytől származik: arhast (érdemes, jeles) stb. további
arjait (jeles, vitéz), árit* (harczos) stb. 4) Haragos,
morgó hang : erreg, erreget, ergelöt. Hasonlók a hellén 'ogpit l*tin iro, magyar »V-így, Aar-ag stb. V. ö.
mindenütt az egyes származékokat
—ÉR, képző, mely képez a) neveket, mint:
sik-er, éb-er, b) igéket, pl. hev-er, tek-er. Hangrendi
változattal : ér, ár, őr, 9r, mint : héng-ér, fcmy-ar,
bod-or, gOnd-Sr, péd-ér, tak-ar, Icot-or. Részletesebben
lásd:R.
ERÁNT, Tájdivatos kiejtése a helyesebb iránt
szónak, különbözik aránt, 1. ezeket
ERÁNY, fa. Tájdivatos szó, helyesebben lásd:
IRÁNY. Különbözik arány.
ERANYOZ, (er-ány-oz) 1. IRÁNYOZ.
ERCSE, NAGY—, fáin Erdélyben, Kolos megyében ; helyr. Ercté-n, —re, —r6l.
ERCSEN v. ERCSÉN, ALSÓ—, FELSŐ-,
falvak Vas megyében; helyr. Erctén-be, —btn,
—&#.
ERCSÉNY, fala Fejér megyében; helyr. Erc«ény-be, —ben, —btil.
ERCSI, 1. ERCSÉNY.
ERCZEPATAKA, paszta Erdélyben, Thorda
megyében; helyr. Erctepataká-n, —rá, —«W.
ERDEI, (ám. er-dő-i) mn. tt erdei-t, tb. —ék.
1) Erdőben lakó. Erdei vadak, erdei madarak, erdei
maetka, erdei kokat, kan, menyét, erdei csoda, (Faludi).
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„Az égi madarak
És erdei vadak
ötét imádják,
És magasztaljak.''
(Karácsom ének).

Ordít, mint át erdei flűemile, (km.) azaz, farkas. 2)
Erdőben termő. Erdei fák, erdei édet gyökér, erdei
liliom, tteder, erdei mustár. 3) Erdőben használt, erdőre vonatkozó, erdőt illető. Erdei munka. Erdei 6ÍErdei legeltetét. Erdei utak. Erdei ttStéttég.
EPRÉZÉ8, (epér-ez-ós) fa. tt eprétét-t, tb. —éle.
ERDÉLY, (erdő-elve, erdő-elvő) fa. tt Erdély-t.
Eper evése, óldelése.
Nagyfejedelemség, Magyar-, Gacs-, Moldva- és, OláhÉR, elvont gyök, melyből különféle családn országok között, máskép : Erdüyorttág, régen ErdS
származékok erednek. 1) Melyek növésre, Biiármai4s- elve v. ErdS elvű, a/.az erdőn (erdőségen) tál fekvő,
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t i. ország. (Tranaylvania). így mondák a régiek ezt
is : Havat eloö földe (Szabó Dávid), Duna elvő felső '
Magyarország (Heltai Krónikája). Béla király jegyzőjénél : Erdewelu (= Erdő-elv v. -elő). Ma is Kolosváraak külvárosa Híd-elve nevezetű, azaz hídon
tál levő. Eléjön a szláv nyelvekben iá; a román ár(jtd/n-oak mondja; törökül is erdei, melyek mind a
magyarból kölcsönözvék. Az Érdy-codezben (Szent
Irtvin király legendájában) eléjön Erdőség nevezete
alatt iá. Nagy-Magyarországtól megkülönböztetve
Kis-Magyarországnak is neveztetett
ERDÉLYI, (erdély-i) mn. tt. erdélyi-t, tb. —ék.
1) Erdélyből való. Erdélyi lovak. 2) Erdélyben készített, termett. Erdélyi gyertya. Erdélyi borok. 3)
Erdélyben divatozó. Erdélyi törvények, szokások, beisédjárdsok. 4) Általán, Erdélyre vonatkozó, Erdélyt
illető. Erdélyi utak, kereskedés. Erdélyi országgyűlés.
5 j Több nemzetség és család vezetékneve.
ERDÉLYIES, (erdély-i-es) mn. tt. erdélyies-t v.
—ét, tb. —ék. Erdélyi szokást matató, erdélyi alakot róelő. Erdélyiét vitelét, táncé, bestédjárás. Erdélyié* lószerszám, kocsi.
ERDÉLYIÉBEN, (erdély-i-es-én) ih. Erdélyies
módon.
ERDÉSZ, (er-ed-ő-ész) fa. tt erdész-t, tb. —ék.
1) Általán, erdők mivelésével foglalkodó, s ahhoz értő szakember. 2) Erdőségre felfigyelő tiszt.
ERDÉSZET, (er-ed-ő-ész-ct) fn. tt. erdészet-ét.
Minden, ami az erdők miveléséhez, fentartásához,
czélir&nyos felosztásához, szóval az erdőkkel való
bánásmódhoz tartozik.
ERDÉSZETI, (er-ed-ő-ész-et-i) mn. tt. erdészeti-t, tb. —ék. Erdészethez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Erdészeti ismeretek.
ERDÉSZETILEO, (er-ed-ő-ész-et-i-leg) ih. Erdészet szabályai, módja szerint.
ERDÉSZGYÜLÉS, (erdész-gyűlés) ősz. fn. Erdészek, mint illető szakemberek öszvejövetcle, tanácskozása az erdőmivelés ügyében.
ERDÉSZHÁZ, (erdész-ház) ősz. fn. Az erdőkre
felügyelő tisztek, szolgák, illetőleg vadászok erdei háza, laktanyája.
ERDÉSZISKOLA, (erdész-iskola) ősz. fn. Tanintézet, melyben erdészek képestéinek.
ERDÉSZKÖNYV, (erdész-könyv) ősz. fn. 1)
Könyv, melyben az erdészetet illető törvények és
rendeletek foglaltatnak. 2) Erdészethez, mint iparághoz tartozó ismeretek könyve. 3) Könyv, melyben
az erdőre fordított költségek, az erdei jövedelmek stb.
följegyezvék.
ERDÉSZLAK, (erdész-lak) ősz. fn. lásd : ERDÉSZHÁZ.
ERDÉSZSZABÁLY, (erdész-szabály) ősz. fn.
A* erdők rendszeres mivelését illető, tárgyazó szabály.
ERDŐ, (er-d-ő ám. er-ed-ö, fn. tt erdö-t, tb. —k.
Sttmélyrftgosva : erdőin, erdőd, erdője v. erdeje , erdőjük v. erdejük. Erdőim v. erdeim, erdőid v. erdeid
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stb. Magas fákkal benőtt nagyobb kerületű és terjedelmű föld. Sűrű, ritka erdő. Tölgy-, cser-, bükk erdő,
nyárfa erdő. Bakonyi erdő v. Bakony erdeje. Farkas
erdeje. Vértesi, csellényi erdő. Magas, tStét erdS. Makkot erdS. Szabad erdő. Tilos erdő. Vadon erdő. Erdőre járni száraz ágért.
„Hová hová barna legény?
Az erdőre,
Száraz ágért sütni főzni
Menyekzőre."

(Népd.)

„Száz meg száz madárhang
Szól az árnyas erdőn, titkait beszélvén."
Arany.
Erdőre fát hordani. (Km.) azaz, fölösleges munkát
tenni. Fától nem látja a* erdőt. (Km.) Szálfa nem erdő. (Km.) Kihajtani az erdőre. Erdőben bujkálni, tanyázni. Szélesebb ért. kevesebb fából álló liget, sűrűség. Kert alatti erdő. Kerek erdő. Nyírott erdő. Fűtfa erdő. 3) Képes kifejezésben hasonlatosságul használtatva jelent sokaságot. Erdőként nyomultak elő a*
ellenség dárdái. Nő a haja, mint át erdő.
Törzse a növésre, származásra vonatkozó: ered,
(ered-ő, erdő). Rokonai a régies magyar eresztvény,
továbbá a szanszkrit ardh, (emel, növekedik), lat ordior, arab én stb.
ERDŐALJA, falu Erdélyben Küküllő megyében ; helyr. Erdőaljá-n, —rá, — ról.
ERDŐ-ARANYOS, faluKővár vidékében; helyr.
—Aranyos-on, —rá, —ról.
ERDÖBÉCSLÉS, (erdő-bécslés) ősz. fn. Becslés, mely által az erdő értékét meghatározzák.
ERDÖBÉCSÜ, (erdő-bécsü) ősz. fn. Becsü, mely
által az illető becsüszemély vagy személyek az erdőnek értékét meghatározzak, megbecsülik. V. ö.
BECSÜ, BECSÜL.
ERDÖBELJ, (erdő-béli) ősz. mn. Erdőben levő;
1. ERDEI.
ERDÖ-BÉNYE, mezőváros Zemplén megyében;
helyr. —Bényé-n, —re, —ről.
ERDÖBÉR, (erdő-bér) ősz. fn. Bér, melyet az
erdőnek, illetőleg erdő terményeinek használatáért
fizetnek.
ERDÖBERDÖ, (erdő-berdő) iker fn. Népmesékben használt kifejezés. A mesék hősei erdőnberdőn
bujdosnak keresztül.
ERDÖBmó, (erdő-biró) ősz. fn. Közhatósági
személy, ki az erdők körül eléforduló perekben, ügyekben , károkban az erdészi törvények vagy szokások
szerént ítél.
ERDÖBIRSÁG, (erdő-birság) ősz. fn. Birság,
vagy iá büntetés, melyre azok Ítéltetnek, kik az erdőkben kárt tettek.
ERDÖBIRTOK, (erdő-birtok) ősz. fn. Olyan birtok, mely erdőből áll.
ERDŐBIRTOKOS, (erdő-birtokos) ősz. fn. Kinek erdeje van.
24"

876 EKDÖBÜNTETÉS—ERDŐHATÁROSZLOP
ERDŐBÜNTETÉS, (erdő-büntetés) ősz. fa. Helyesebben 1. ERDŐBIRSÁG.
ERDŐ-CSANÁD, ERDÖ-CSINÁD, faluThorda
megyében; helyr. —Ctandd-on, —ró, — ról.
ERDŐCSKÉ, (1), (er-ed-ö-cs-ke) fn. tt. erditctké-t. Kicsi erdő, liget.
ERDŐCSKÉ, (2), falu Sáros megyében; helyr.
—ErdSetké-n, —re, —rSl.
ERDŐCSŐSZ, (erdő-csősz) ősz. fa. Csősz, ki az
erdőkre felügyel, hogy kár, lopás ne történjék bennök. Máskép : erdSkertÜS.
ERDŐD, mezőváros Szathmár megyében, és fala Verőcze megyében; helyr. ErdSd-On, —re, —rSl.
Beregh megye régi neve is Erdőd (Jerney).
ERDÖDKA, fala Árva megyében; helyr. Erdlídká-n, —rá, —r<«.
ERDŐÉGÉS, (erdő-égés) ősz. fa. Az erdőnek
szétharapozó tűz által pusztulása.
ERDÖFA, (erdő-fa) ősz. fa. 1) Az erdőben, vadon nőtt fa. 2) Igen sok fa. Egén erdöfdt hordtak be
udvarába.
ERDŐFALVA, helységek Erdélyben, Hányad
és Kolos megyékben; helyr. Erdöfalvd-n, —rá,
—ról.
ERDŐFELVIGYÁZÓ, (erdő-fel-vigyázó) ősz.
fit. Erdésztíezt, ki az erdőkre tudományos gazdasági
tekintetben felvigyáz.
ERDŐFÖLD, (erdő-föld) ősz. fa. 1) Az elrohadt
erdei falevelek által megkövéritett televény föld. 2)
Irtásföld.
ERDŐGAZDASÁG, (erdő-gazdaság) ősz. fa.
Gazdaság, mely az erdők ültetésével s nevelésével
foglalkodva, azokból hasznot, nyereséget hajtani iparkodik.
ERDŐGYOM, (erdő-gyom) ősz. fa. Mindenféle
gaz, mely az erdőket részént rutítja, részént azok ártalmára van.
ERDŐGTŰLÉS, (erdő-gyűlés) ősz. fa. Helyesebben 1. ERDÉSZGYIÍLÉS.
ERDŐHASZNÁLÁS, (erdő-használás) ősz. fa.
Az erdő mindenféle terményeinek, úgymint, fáknak,
makknak, gubacsnak, fagyöngynek stb. haszonra fordítása, illő czélokra alkalmazása.
ERDÖHÁT, (1), (erdő-hát) ősz. fa. Erdővel benőtt hegyhát Ilyen szók : cterhát, homokhát, vithát.
Erdöhdton lakni, azaz erdős hegyen.
ERDŐHÁT, (2), puszta Szála megyében; helyr.
ErdShát-on, —rá, — ríl.
ERDÖHATÁR, (erdő-határ) ősz. fn. Az erdőségnek végszélei, melyek azt a nemerdős tértől elválasztják. Továbbá, két vagy több külön erdők között
vont határvonal.
ERDÖHATÁRKÖ, (erdő-határkő) ősz. fa. Jelkő, mely az erdő határát matatja ki.
ERDŐHATÁROSZLOP, (erdő-határ-oszlop) ősz.
fa. Oszlop, mely kimutatja, kijelöli, hol van az erdőnek határa.

ERDŐHÁTI—ERDŐKERÜLŐ

376

ERDŐHÁTI, (erdő-háti) ősz. mn. Erd«Utr»ta16, ott lakó. ErdSháti ttínégetBk.
ERDÖHÁTSÁG, (erdő-hátság) ősz. fa. Erdőkéi benőtt magasság, hegység. Bakonyi, vérttti, WrMonyt erdSháttág.
ERDŐHEGY, fala Arad megyében; helyr. ÉrdShegy-én, —re, —rSl.
ERDŐHELY, puszta Bihar megyében; helyt.
ErdShdy-én, —re, —rM.
ERDŐHIVATAL, (erdő-hivatal) ösc. fa. l)Gudasági, tiszti kar, melynek hivatása az erdőkre felügyelni , azokat jó karban tartani, s belőlök hauuot
hajtani. 2) A tisztség egyes ága, melyet ai erdőre
ügyelő, erdősz stb. visel.
ERDÖHŰBÉR, (erdő-hü-bér) ősz. fa. Érdi,
vagy erdőrész, melyet valaki hübérben bír. V. 5.
HÜBÉR.
ERDŐIGAZGATÓ, (erdő-igazgató) ősz. fa. Erdészeti főtiszt, kitől az erdőhivatal függ. Kir. CMWtári erdöigcutgató.
ERDÖIGAZGATÓSÁG, (erdő-igazgatóság) 5«.
fa. Az erdőigazgató hivatala, azaz, az erdőigazgató
az alája rendelt tiszti karral együtt
ERDÖIRNOK, (erdő-irnok) ősz. fa. Alsóbbrendű
tiszt, ki az erdőigazgatóságnál irnoki hivatalt visel.
ERDÖIRTÁS, (erdő-irtás) ősz. fn. Az erdőnek
kivágása, és többé be nem ültetése, hanem valamely
más czélra, például, szántóföldre fordítása. ErdSirtdi
ellen hozott rendeletek.
ERDŐISPÁN, (erdő-ispán) ősz. fa. Erdésztisit,
ki ispán czím alatt működik kiszabott körében.
ERDŐISTEN, (erdő-isten) ősz. fa. A régi mythologiai világ képzelt istene, kinek pártfogása alatt
álltának az erdők, s a mese szerént erdőben lakott.
(Sylvanos).
ERDŐJÁRÁS, (erdő-járás) ősz. fa. Az erdőnek
hivatalos vagy törvénykezés miatti megjárasa, megvizsgálása.( Olyan szó, mint határjárát.
ERDÖJEGY, (erdő-jegy) ősz. fa. Jegy, melyet
a fákon tesznek, midőn kijelölik közölök a kivagandókat
ERDŐJOG, (erdő-jog) ősz. fa. 1) Jog, melylyel
valamely erdőbirtokos bír. 2) Törvények, és felsőbb
rendeletek foglalata, melyek az erdőkre nézve hozattak.
ERDŐJÖVEDELÉM, (erdő-jövedelem) Ssz. fa.
Jövedelem, mely az erdei terményekből bekerül, úgymint : épület-, tűzifa-, gubacs-, makkjövedelem.
ERDŐKÉ, (er-ed-ő-ke) fa. tt erdSkét. Erdei
pacsirta.
ERDÖKERÜLET, (erdő-kerület) ősz. fn. Ás
erdőnek, erdőségnek bizonyos osztálya, melynek saját
felfigyelő!, vadászai, kerülői stb. vannak.
ERDŐKERÜLŐ, (erdő-kerülő) ősz. fa. Alsóbbrendű erdei tiszt vagy vadász, vagy csősz, ki az erdőt károk ellen őrzi, s mind az'álló, mind akivágott
fákra vigyáz. Dunán tál egyszerűen : ferlltf.
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ERDŐRONTÁS, (erdő-rontás) ősz. fa. MindenERDŐ-KÖVESD, falu Heves megyében; helyr.
-KSvetd-én, —re, —rW.
féle kártétel akár a növekedő fiatal erdőben, akár a
ERDŐKÖZ, (erdő-köz) ÖBZ. fa. Vidék, térség, nagy fákban, pl. midőn a pagonyt a marhákkal megodjet erdők vesének körül. Bakonybél ét Zirez, er- ragatják.
ERDÖRONTÓ, (erdő-rontó) ősz. fa. Aki bármely
iSOAen fekttttnelt.
ERDÖKÖZI, (erdő-közi) ősz. mn. Erdőközben módon kárt tesz az erdőben.
ERDŐS, (er-d-ő-s) mn. tt. erdöt-t v. — ét, tb.
ler{, fekvő, vágj onnan való. ErdSkSn faluk, puet—ék. Erdőkkel benőtt, bővelkedő. Erdős vidék, erdőt
tií, irtatok. Erd&Ott lakotok.
ERDŐL, (er-d-ő-1) áth. m. erdSl-t. Erdőt vág, hegyek, erdős hely, erdőt inget.
ERDÖSFA, falu Szála megyében; helyr. Erngy u erdő fáinak száraz ágait tördeli. Innen : ágdösfá-n, —rá, —ról.
eriSli, azaz szárazágszedő.
ERDŐSÉG, (er-d-ő-ség) fa. tt erd8ség-ét. Több
ERDÖLAKOS, (erdő-lakos) ősz. fa. Aki erdőerdőnek öszvege, messze kiterjedt erdők; erdős hely.
ben, erdők között lakik.
ERDŐLEGELÖ, (erdő-legelő) ősz. fa. Legelő Bakonyi, vértesi, pilisi, mátrahegyi erdőség. Az Erdyu erdei fák alatt vágj között; harasztos, cserjés, codezben ám. Erdély (noha itt szintén eléjön Erdei
is : erdeli vajda). „És Erdőség az időtől fogva Macttlito* legelő.
ERDŐLÉS, (er-d-ő-l-és)fn. tt erdölét-t, tb. —ék. gyarországhoz hallgatott mind ez ideiglen.
ERDÖSHÁZA, puszta Somogy megyében; helyr.
Erdővágás; erdő ágainak lebotolása. ÁgerdSUt. Különőien : az erdőnek évenként rendszeres osztályok Erdölhátá-n, —rá, —ról.
ERDŐSÖDIK, (er-ed-ő-s-öd-ik) k. m. erdSsOduerénti rágása.
tem, —tél, —Sít. Erdőssé kezd lenni, erdőkkel benő.
ERDÖLL, fala a Végvidéken a színin! ezredErdStödik a folyó melléke, midőn az árvíz hozta faben ; helyr. ErdBU-be, —ben, —667.
magok kikelnek, s elsarjadzanak rajta.
ERDŐLOPÁS, (erdő-lopás) ősz. fa. Mindenféle
ERDŐSÜL, (er-cd-ö-s-ül) önh. lásd : ERDŐIop4», mely ax erdei terményekben történik, pl. faSÖDIK.
lopás, gubacslopáa stb.
ERDÖSZ, ERDÖSZET, stb. 1. ERDÉSZ, ERERDŐLŐBÉR, (erdőlő-bér) ősz. fa. Bér, melyet DÉSZET.
rakki asért fizet, hogy az erdőből bizonyos minőséERDÖSZÁDA, falu Szathmár megyében; helyr.
gű é> mennyiségű fát vághasson.
Erdöszádá-n, —rá, —ról.
ERDŐPÉNZ, (erdő-pénz) ősz. fn. 1. ERDÖERDÖSZAK, (erdő-szak) ősz. fn. Az erdőnek
LÖBÉR.
egyes osztálya, része, pl. egy-egy vágás; vagy oly
ERDÖMANÓ, (erdő-manó) ősz. fn. Mesés szel- rész, melynek külön-külön kerülői, vadászai vannak.
lem , gonosz lélek, mely az erdőkben tanyázni monERDÖSZAKÁL, falu Erdélyben, Thorda mefctik.
gyében ; helyr. ErdSszakál-on, —rá, —ról.
ERDŐHEGYE, (erdő-megye) ősz. fn. Megye,
ERDÖSZAKMÁNY, (erdő-szakmány) ősz. fa.
mely u erdŐTágásokat elválasztja, egyszersmind Néhai jobbágyi munka, melyet tirbér szerént az uraközlekedési út gyanánt szolgál. V. ö. MEGYE.
ság erdejében végezniük kellett, milyenek a pagonyok
ERDÖMESTER, (erdő-mester) ősz. fa. Erdőkre nyesése, favágás stb.
felügyelő tiszt, kinek igazgatása alatt vadászok, keERDÖSZÁMADÁS, ERDÖSZÁMVETÉS, (erröiok, • egyéb alsó rendű erdei szolgák vannak; más-dő-szám-adás v. -szám-vetés) ősz. fn. Számadás az erWp vaddumetter, fSvadás*.
dőkre fordított költségekről, és a belőlök kapott jöERDÖMIVELES, (erdő-mivelés) ősz. fn. Az vedelemről.
erdőknek bizonyos szabályok szeréntí ültetése , ápoERDÖSZÁMLA, (erdő-számla) ősz. fn. Számla,
ifaa éi fentartása.
gazdasági könyvekbén, mely az erdő állapotát, küERDÖMORAJ, (erdő-moraj) 1. ERDÖZUGÁS. lönösen az erdőre fordított kiadásokat és az erdő jöERDŐNYARGALÓ, (erdö-nyargaló) ősz. fa. vedelmeit mutatja ki. V. ö. SZÁMLA.
Lóháton járó erdőkerülő, lovas erdőcsősz.
ERDÖSZÉK, (erdő-szék) ősz. fa. ítélő bíróság,
ERDÖÖRZÖ, (erdő-őrző) ősz. fa. 1. ERDŐ- mely az erdők körül eléforduló ügyeket, pereket elCSŐSZ.
intézi.
ERDŐBENDELET, (erdő-rendelet) ősz. fn. FelERDŐSZÉL, (erdő-szél) ősz. fn. Az erdőnek
Ktí> rendelet, mely az erdők mivelése és fentartására külső kerülete, mely az erdőhatárra dől. Erdöstélen leguébó szabályokat foglalja magában.
több károk történnek a fákban.
ERDÖRTTKTTÁS, (erdő-ritkitás) ősz. fa. A süERDÖSZEMLE, (erdő-szemle) ősz. fn. Az ernén nőtt erdei fáknak közben-közben .kivágása, vagy dő állapotának hivatalos megtekintése, megvizsgálása.
ERDÖ-SZENGYEL, falu Erdélyben, Thorda
« erdő egye* táblainak vágás alá vevése, kipusztúisa.
megyében; helyr. —Stengyel-én, —re, —röl.
ERDŐ-SZENT-GYÖRGY, falu Erdélyben, MaERDŐBOBOT, (erdő-robot) ősz. fn. 1. ERDŐros székben; helyr. —Stent-Oyörgy-ön, —re, —rűl.
SZAKMÁMT.
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ERDÖSZFAJD, (erdösz-fajd) ősz. fa. Fajdnemtt
madarak faja, mely erdőkben lakik.
ERDÖSZOLGA, (erdő-szolga) ősz. fa. Általános neve minden alsórendü erdei cselédnek, milyenek
a csőszök, kerülök stb.
ERDÖSZOLGÁLAT, (erdő-szolgálat) ősz. fa.
Szolgálat, melyet valaki az erdők körül végez, pl. a
.csőszök, kerülők, erdönyesők, favágók stb. szolgálata.
ERDÖ-SZOMBATTELKE, falu Erdélyben, Doboka megyében; helyr. —Stombattelké-n, —re,
—röl.
ERDÖTAN, (erdő-tan) ősz. fa. Tan, az erdőültetés , erdőnevelés, és annak czélirányos használása
felöl.
ERDÖTANÁCSNOK, ERDÖTANÁCSOS, (erdő-tanácsnok v. -tanácsos) ősz. fa. A rendszerezett
nagyobb uradalmi erdőszhivataloknál tanácsos czímmel biró erdőigazgató.
ERDÖTANINTÉZET , (erdő-tan-intézet) ősz.
fia. Intézet, melyben erdőtani ismeretekre oktatják
az illető tanítványokat, erdészeti iskola.
ERDŐTELEK, falu Heves megyében, helyr.
Erdőtelek-én, —re, —röl.
ERDŐTENYÉSZTÉS, (erdő-tenyésztés) ősz. &.
Erdei fák szaporítása; a gazdaság azon ága, mely az
erdők mivelésével foglalkodik.
ERDÖTI8ZT, (erdő-tiszt) ősz. fa. Minden tiszt,
ki az erdészeti hivatalhoz tartozik, milyenek : erdőfelfigyelő, erdőigazgató, erdőispán, erdőmester, erdőírnok.
ERDÖTISZTSÉG, (erdő-tisztség) ősz. fa. 1)
Az erdőtisztek öszvege, testülete. 2) Erdészeti hivatal. Erd5tinttéget viselni.
ERDŐTÖRVÉNY, (erdő-törvény) ősz. fn. Törvény , vagy törvények öszvege, melyek az erdőkre
nézve hozattak.
ERDÖTÖRVÉNYKÖNYV, (erdő-törvény-könyv)
ősz. fa. Törvénykönyv, melyben az erdőket illető
törvények foglaltatnak.
ERDŐTUDOMÁNY, (erdő-tudomány) ősz. fa.
Az erdőmivelést, erdőtenyésztést illető tanok rendszeres foglalata, eléadása.
ERDÖTUDOMÁNYI, ERDÖTUDOMÁNYOS,
(erdő-tudományi v. -tudományos) ősz. mn. Erdőtudományt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Erdöíudományi lectkék, eléadások.
ERDŐTULAJDONOS, (erdő-tulajdonos) ősz.
fa. 1. ERDŐBIRTOKOS.
ERDÖURASÁG, (erdő-uraság) ősz. fa. Erdővel
biró urasig; urasig, kihez valamely erdő tartozik.
Ki iU az erdöuraság t
ERDÖÚT, (erdő-út) ősz. fa. Út az erdő vágásai vagy osztályai között, mely megyéül is, közlekedésül is szolgál.
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ERDŐÜGYELÖ, (erdő-ügyelő) ősz. fa. Felsőbb
rangú erdésztiszt, ki az erdőkre, s az erdei alsóbb
tisztekre felvigyáz.
ERDÖVADÁSZ, (erdő-vadász) ősz. fa. Tálamely erdő területén szolgáló, s arra felügyelő vadász.
ERDÖVÁGÁS, (erdő-vágás) ősz. fa. 1) Az erdő
fáinak kivágása. 2) Az erdőnek egyes osztályai, melyek évsor szerént, pl. a kemény fánál, rendszerért
hatvanadik év után fejsze alá kerülnek.
ERDŐVÉG, falu Szerem megyében; helyr. Erdövég-én, —re, —röl.
ERDÖZUGÁS, (erdő-zugás) ősz. fa. A sfirfi szálas erdőnek sajátságos moraja, midőn a szél a fák
felső magas részét mozgásba hozza, alulra pedig nem
hathatván, itt minden csendben nyugszik.
ERE, (er-e) régies fa. tt. érit. Gyeplő vagy fék,
melylyel t L a lószáját megeresztik, vagy visszarántják. Megvan az uigur nyelvben is.
ERED, (er-ed) önh. m. ertd-tem, —tű, —étí
v. ered-t. Az ér gyökből származván (l- ÉR fn.), 1)
Ám. ér gyanánt fakad, kifakad, folyást kap, foly,
érré lesz. Kiható ragu nevet kivan. A Vág, Sajó ét
Hernád a Király-hegyből erednek. Ét a vér orromból
eredt. Ered a bor a csapra Ütött hordóból. 2) Távolitó
vagy kiható ragu nevekkel, ám. származik, szakad.
Sí. litván király Árpádtól, vagy Árpád vériből eredt.
A magyarok Ázsiából eredtek Európába. 3) Támad,
keletkezik. Hirtelen nagy ítél eredt. 4) Tulajdonító
ragu névvel, ám. valamihez nagy hatással fog, nagyon neki indul. Útnak eredni. Siratnak, nomoníságnak, bánatnak, nevetésnek eredni. Neki ered a futatnak, a bestédnek. Neki ered át étéinek v. neki ered a*
etö, hó. 5) Beható ragu névvel ám. bele kap. Szóba
eredni, bestédbe, perbe eredni valakivel. 6) Megyén,
kivált a régieknél. „Mert eredé az császárhoz.* Katalin verses legendája. „És így kierede ő zarándoklatjának helyéből." (Bécsi cod.) „És egyembe eleredének és jutának Bethlenembe." (Ugyanott). 7) Parancsoló módban ám. menj, takarodjál, lódulj. Eredj
innen l Eredjetek ! de buzdító értelemben is.
„Két isten nyit pályát — a Hit s Szerelem —
Eredj s a nemes szív s isteni értelem,
Mutasd meg, mit érnek."
Kazinczy Ferencihez Kis János.
Öszvetételei: eltred, megered, kiered. Elered a* orra
vére. Elered a csapraüttftt bor. Megered ős esd, tápor.
Megered a* elültetett fa.
EREDENDŐ, (er-ed-end-ő) mn. tt. eredendS-t.
Tulajdonkép annyit tenne, mint, ami eredni, támadni , származni fog. Keresztény vallási értelemben jelent olyasmit, mi Ádámtól kezdve apáról fiúra száll,
mi az első embertől származva által megy az egész
emberi nemre. Eredendő btim (Peccatum originale),
Ádám bűne, melyet elkövetvén, a természetfólötti
isteni kegyelmet elvesztette, és a bűnökre hajlandóvá,
lön, s mely veszteség és rósz hajlam, az Ádámtól
származott egész emberi nemre elterjede.
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EREDÉS, (er-ed-és) fn. tt. eredés-t, tb. —ék.
1) Valaminek ér gyanánt kifolyása. 2) Származás,
keletkezés. V. ö. ERED. Pannoni tö-eredés (Horv. E.)
EREDET, (er-ed-et) fn. tt eredet-ét. 1) Valaminek keletkezete, támadata, kezdete. Ez a dolog ereit* te. Gonost eredetnek gonosz a vége. (Km.) 2) Szármázat. Magyarok eredete. V. ö. ERED, és EREDETI.
EREDETI, (er-ed-et-i) mn. tt. eredeti-t, tb.
— ét. Ami az első forrásból ered, származik ; ami
nem más vagy mások közbejártával, vagy példájára,
hanem közvetlenül sajátmagunkból van merítve. Eredeti gondolái, mely saját elménk szüleménye. Eredeti
e:inmü. Eredeti költemények. Eredeti nyelv, mely nem
más elemeiből vagy romjaiból készült. Eredeti f estes
nem másolat). Eredeti aláírás (az aláírónak tulajdon
kezeirása). Eredeti oklevél. Eredeti ember, kinek sajátságos, és másokat épen nem követő cselekvésmódja, szokásai vannak. Használják főnév gyanánt is.
A másolatot öszvehasonlitani az eredetivel. Ezen mái'jial a* eredetivel mindenben megegyezik.
EREDETILEG, (er-ed-et-i-leg) ih. Eredeténél
fogva, eredetére nézve.

EREDVENY, (er-ed-vény) fn. lásd : EREDMÉNY.
—ERÉG, (er-ég) ősz. képző, aprózva gyakoritó értelemmel: bizs-erég, did-ere'g. Az elsőt is ejthetni
zárt e-vel : ér-ég.
EREGEL, (er-eg-el) önh. m. eregel-t. 1) Lassan
mendegél, folydogáló ér módjára előbb-elöbb halad.
Székely szó. 2) Csoportosan mendegél. Eregdnek a
juhok.
EREGEL, l. EREGEL.
EREGET, (er-é-get v. er-eg-et) áth. m. eregettem, —tél, —étt, pár. eregess, l) Egymás után folyat,
ér gyanánt elfolyni készt, enged. Elereget. Zúgó által rétre eregetni a vizet. Korsókba eregetni a bort. 2)
Egymás után menni hagy, bocsát. Vége a háborúnak,
eregetik a katonákat. Istállóból eregetik a lovakat, ökröket. Eregetni a foglyokat. Haza eregetni az iskolás
fiúkat. 3) Küldözget, bocsátgat. Kémeket eregetni ás
ellenség földére.

EREDETISÉG, (er-ed-et-i-ség) fn. tt. eredftift'g-e't. 1) Tulajdonság, melynél fogva valami ncin
utánzás, vagy mások követése, majmolása által származott , hanem első forrásból, a cselekvőnek önerejéből vette kezdetét, származását. Gondolat, költemfuy eredetisége. Oklevél, festemény eredetisége. 2) A
cselekvési, társalgási módnak sajátossága, tiszta egyedisége , mely a köz cselekvési és társalgási módtól
egéuien elüt. Ezen ember tetteiben és beszédében sok
• rfdetitég wm.
EREDMÉNY, (er-ed-mény) fn. tt. eredmény-t,
tb. —ék. Ami valamely vizsgálat, megtekintés, kutatás , számítás stb. után ered, elétünik ; ami mintegy
kifoly valamiből. Ezen könyv hosszas, és mély gondolkozás eredménye. Két oklevél lett kutatásaim eredménye. Fáradságomnak nem lelt semmi eredménye. Szélesebb ért. minden , ami valamiből ered, következik.
íme, ez át eredménye könnyelműségednek.
EREDMÉNYDÚS, (eredmény-dús) ősz. mn.
Aminek nagy sikere, sok következménye van. Eredm>-nydús kutatások,
EREDMÉNYEZ, (er-ed-mény-ez) áth. m. ered*\ényé*-tem, —tél, —étt. Valamiben bizonyos eredményt ízül. Jól feltterelt gazdaság aránylag több jörtdíimet eredményez.
EREDMÉNYTELEN, (er-ed-ményte-len) mn.
tt. eredménytelen-t, tb. —ék. Eredmény nélküli, a minek semmi eredménye. Mint igehatározó : eredménytelenül, eredmény nélkül.
EREDŐ, (1), (er-cd-ö) mn. tt eredb'-t. Ami ered,
EREDŐ, (2), (1. fónebb) fn. tt. eredö-t. Elmenő,
círm kéuölés. Már régen eredőben van. Régóta fújja
a* eredőt. Élnek vele Balaton vidékén.

382

„lm tisztulni látom az eget,
S rám a nap szép sugárt ereget."
Kazinczy F.
Öszvctételek : Beeregetni a vizet a csatornába. Eleregetni az apró halakat. Kieregetni a borjúkat a mezőre.
Leeregelni a pallásról a zsákokat. Leeregetni a hegyről a fákat. I^eeregetni a borokat a pinczébe.
ERÉGETÉS, (cr-é-get-és) fn. tt. erégefés-t, tb.
—ck. Cselekvés, mely által valamit vagy valakiket
eregetünk. V. ö. EREGET.
EREJEDZÉS, (er-ej-ed-z-és) fn. 1. ERJEDZÉS.
EREJED55IK, (er-ej-ed-z-ik) k. 1. ERJEDZIK.
EREK, (1), (er-ek) fn. tt. erek-ét. Födött folyosó, tornácz, eresz, erkély. L. ERKÉLY.
EREK, (2), puszta Szála megyében; ALSÓ—,
FELSŐ—, puszták Pest megyében; helyr. Erek-én,
—re, —röl.
EREKLYE, (latin : religuiae-bSl kölcsönzött) fn.
tt. ereklyét. Tulajd. és kereszt, kát. ért. a szentek
maradványa, pl. csontok, vagy egész tagok, testrészek. Szélesebb ért. a szentek által viselt ruhadarabok. Ereklyéket gyűjteni. Ereklyéket tiszteletben tartani. Szentek ereklyéi. Alkalmazott ért. emlék, mely tiszteletben tartatik.
EREKLYETARTÓ, (ereklye-tartó) ősz. fn. I.
EREKLYETOK.
EREKLYETOK, (ereklye-tok) ősz. fn. Tok,
melyben ereklye vagy ereklyék tartatnak. Ily ereklyetokok láthatók az oltárokon.
ERELEM, (er-elein) ősz. fn. Eredeti elem, melyből a testek üszveállottak (Urstoff). Jobban : öselem.
ERÉLY, (cr-ély, erő szótól) fn. tt. erély-t, tb.
—ék. Jeles tulajdonság, melynél fogva valaki szellemi erőt fejt ki tettei által, midőn nem gyáván, nem
hanyagul, nem félénken, hanem bátran, s müködőleg
viseli magát. Különösen, főnöki , elöljárói, hatósági
tulajdonság, mely a nyilvános igazgatást minden ne-
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hézségek, akadályok, ellenszegülések dacaira hatályosan viszi. (Energia).
ERÉLYES, (er-ély-és) mn. tt trélyét-t v. — ét,
tb. —ele. Erélylyel bíró, tetteiben erélyt mutató. V.
ö. ERÉLY. ErOyet etaládapa. Erélyet kormány. Erélyet elnök.
ERÉLYESEN, (er-ély-es-en) ih. Erélylyel, erélyt
tüntetvén ki. Erüyeten föllépni.
ERÉLYÉSSEG, (er-ély-es-ség) fn. tt erélyéttégét. Erélyes tulajdonság, erélylyel bírás; az erélynek
tettleges megmutatása. A rendőrük erélyettége tok
vituaélétt képű megakadályotni.
ERÉNT, a székelyeknél annyi mint: erdnt vagyis w-dnt.
ERÉNY, (er-ény) fit. tt erény-t, tb. —ék. E helyes alkotása nem régi szó, hasonlókép az ér szóból
származik, s erkölcsi értelemben vétetvén, jelenti az
emberi akaratnak azon erejét, melynél fogva az erkölcsi törvényeket teljesíti, még pedig némi könnyfiséggel és készséggel; vagyis ezen erőnek gyakorlása
által szerzett, s nemesb értelemben vett erkölcsi tökélyt Kereutényi erény, mely a keresztény-, polgári
erény, mely a polgári-, katonai erény, mely különösen a katonai kötelességek teljesítésében áll. Erény
utján járni. Erényt át etteniigben it tíatelni.
.Óh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát"
Arany.
Szélesebb ért tökély. Itteni erény, emberi erény. Innen a tökélyek különfélesege miatt az erény is különféle. Mértékleteuég, UVMtég, áUhatatottág erénye.
Steretet, adakotát, irgalmattág erénye stb. Régen :
jonág.
ERÉNYDÚS, (erény-dús) ősz. fn. 1. ERÉNYTELJES.
ERÉNYES, (er-ény-és) mn. tt. erényit-t v. —ét,
tb. —ék. Erénynyel biró , erkölcsi tökélyekkel ékes.
Erényét ifit, férfi, no.
ERÉNYESEN, (er-ény-és-en) ih. Erényekkel
ékeskedve. Erényeién vitetni magát.
ERÉNYÉSSÉO, (er-ény-és-ség) fa. tt. erényétlég-ét. Talajdonság, melynél fogva valaki erényesnek
mondathatik.
ERÉNYHŐS, (erény-hős) ősz. fa. Erényért vagy
erényekért küzdő.
,Bízzál elcsüggedt erényhős:
Földi sérveid felett
Egy mindent sejtő igazság
Hoz majd végitéletet."
Bajza.
ERÉNYOKTATÓ, helytelen öszvetétel, mert
nem erényt oktatunk, hanem személyt (az erényre).
Jobban : erénytanitá.
ERÉNYTAN, (erény-tan) ősz. fa. Tan, mely
magában foglalja azon törvényeket, segédszereket,
módokat, melyeket követnünk kell, hogy erényesek
együnk.
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ERÉNYTANITÓ, (erény-tanitó) ősz. fa. Ki
erénytanra oktat, ki az erénynek szabályait, segédeszközeit, rugóit, s gyakorlati módját előadja.
ERENYTELI. Nem helyes öszvetétel, mert teli
rendszerént anyagi értelemmel bír. Jobban : erénydút vagy erónyteljes.
ERÉNYTELJES, (erény-teljes) Ősz. mn. Többféle erénynyel ékesített, erényekkel diszeskedő. Másképen : erénydít.
ERÉNYTÜKÖR, (erény-tükör) ősz. fa. Képes
kifejezésben, ám. az erénynek tiszta, feddhetetlen példája; olyan erényes, tökélyekkel ékesített lény, ki
példát mutat, milyennek kell lennünk. ÜdvOtüSnk a
legtúftább erénytükör.
ERES, (er-es, ér főnévi gyöktől) mn. tt eret-t
v. —ét, tb. —ék. Erekkel ellátott, erekkel bővelkedő. V. ő. ÉR, fn. Eres lábikra. Eret falevelek. Eret
metök, rétek, legelök.
ERESÉDIK , (er-es-éd-ik) k. m. ereted-tem,
—tél, —ttt. 1. ERESÜL.
ERESÜL, (er-es-tfl) őnh. m. erettU-t. Eressé
lesz, ereket kap, erek képződnek rajta vagy benne.
V. ő. ÉR, fa. Ereiül a bSre. Ereiül a dohánylevél.
ERESZ, (er-esz, lásd: ÉR gyök), fa. tt eren-t,
tb. —ele. A házfödélnek azon alsó része, mely a homlokzat vagy oldalfalak fölött előre kinyúlik, kiér, vagy
mintegy alá erettkedik, honnét e nevezet is származik. Az országban divatozó különféle építések szerént különösen eresznek mondják 1) a ház homlokán
kalapalakban előnyaló födelet, mely úgy áll, mintha bukni akarna; 2) a konyhaajtók bejárasa fölé épített kő-, deszka- vagy nádfödelet; 8) a folyosót takaró
házfódelet. Eret* alá állami vagy bújni át eto elöl.
Érettnek v. eretttnek mondják néhutt a toldást,
melyet a varró nők az fingbe toldanak.
ERESZALJ, ERESZALY, (eresz-ajj v. -aly)
ősz. fa. Az eresznek alja vagyis a ház környékének
azon része, melyet az eresz föd.
ERESZCSATORNA, (eresz-csatorna) ősz. fit.
Csatorna a ház ereszén, mely az eső- és hóvizet felfogja s lefolyatja.
ERESZCSŐ, (eresz-cső) ősz. fn. Cső a ház ereszén , melybe a tetőről jövő víz belefoly, hogy kellő
helyen kártétel vagy alkalmatlanság nélkül alászivárogjon.
ERESZÉT, tájszó, 1. ERESZ. Oly képzési,
mint: mén helyett a tájdivatos meszet.
ERESZJOG, (eresz-jog) ősz. fn. Jog, melynél
fogva a háztulajdonos a szomszéd udvarába bizonyost
messzeségre építheti be házának ereszét
ERESZGET, (er-esz[t]-get) 1. EREGET.
ERESZRE, (er-esz-ke) fit. tt. értükét. Bányai
lejtőzet, lejtés menetel.
ERESZKEDIK, (er-esz-kéd-ik, lásd: ÉR gyök),
k. m. erettkéd-tem, —tél, —itt. 1) Tulajd. eredeti értelménél fogva lassan, menetelesen alább-alább
száll, mint a forrásból jövő és elfolyó ér szokott 2)
Különösen, alábocsátkozik, magasról lefelé száll,
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tlibb metfll. Ereszkedik a töd, midőn a hegyről völgybe száll. Ereszkednek a hajók, talpak, a vizén lefelé
úszván. KíUba, tnélytájbe, vízbe ereszkedni. Erettkedik
a fám lebegő tat, midőn rézsutosan leszáll* 3) Mindenféle irányban elszáll. Magasra ereszkedni. Túl, innen,
jobbra-balra ereszkedni. 4) Enged, tágul, olvad. Ereszkedik a megnedvettíett kötél, abronct. Erettkedik a hideg idS, a fagy. Erettkedik a só. 5) Közelebbi érintkezésbe , közlekedésbe jő valakivel. Szóba, betgedbe,
perbe, vitába ereszkedni valakivel. Öt*veeret*kedni minden emberrel Leereszkedni a* altábbrendüekhez. Ószvetételek: beereszkedik, eleretzkedik, kiereszkedik, megirtakedik, leereszkedik, öszveereszkedik, túleretzkedik,
vittzaereszkedik stb.
ERESZKEDŐ, (er-esz-kéd-ő) fn. tt. erenkédö-t.
Lejtős hely a dombos, hegyes vidékeken, mely a kocsiknak, szekereknek lemenetelul szolgál. Híres a
ttureai ereszkedő Zólyom és Liptó megyék között.
ERESZT, (er-eszt, lásd : ÉR gyök) áth. m.
trent-ett, htn. —m v. — etti, pár. erctttt. 1) Eredni
készt, enged, teszi, hogy eredjen, ér gyanánt folyjon.
Vitet ereszteni a rétre. Bort ereszleni a kanctóba. Vért
(rtszteai a felvágott érből. 2) Menni, elmenni enged,
bocsát, kőid. Színházba ereszteni a gyermeket. Tánczi-igalomba eretzteni a leányt. Követeket eretzteni az ellenségke*. Szelet eretzteni. Haza eretzteni. Eretztz.
Elü eretttelek. Ha a tetüt a lábadra ereszted, felmást
a fejedre, km. (azaz, ha a koldusnak magadon egy
kevés hatalmat engedsz, egészen elhataltnasúl rajtad.
Kriza J.).

pl. a gerendákba az ácsok, bútorokba az asztalosok.
Eresztéket varrnak a fehérruhába a varró nők.
ERESZTÉS, (er-eszt-és) fn. tt eresztés-t, tb.
—ék. Eredni késztés, engedés; bocsátás ; növesztés ;
elhagyás stb. V. ö. ERESZT.
ERESZTEVÉNY, ERESZTEVÉLY, falu Erdélyben, Sepsi székben; helyr. Eresztevény-be, —ben,
—bői.
ERESZTGET, (er-eszt-get) gyak. áth. lásd:
EREGET.
ERESZTÖFURÓ, (eresztő-furó) ősz. fn. Hosszú
fúró a famíveseknél, pl. kádároknál, melylyel az
eresztéknek lyukat fúrnak. V. ö. ERESZTÉK.
ERESZTÖGYALU , (eresztő-gyalu) ősz. fn.
Hosszúkás gyalu, melylyel az öszveeresztendő deszkákat simára gyalulják. Bodnárok eretztb'gyaluja.
ERESZTÖSZEG,(eresztő-szeg) ősz. fn. Nagyobbszerü szeg, mely által két gerendát öszveeresztenek,
öszvekapcsolnak a faragó mesteremberek, pl. ácsok,
molnárok, hajócsinálók.
ERESZTÖSZÍJ, (ereaztö-szíj) ősz. fn. Szíjpóráz,
melyen a vadászebeket öszvekötve vezetik a vadászok vagy kutyapeczérek.
ERESZTVENY, (er-eszt-vény) fn. tt. eresztvény-t,
tb. — ék. Oly fiatal erdő, mely a kivágott fák gyökereiből sarjadzik fel, vagy oly kivágott erdő, mely
magából sarjakat ereszt, máskép : surjány , haraszt.
,Erdö' ,liget' értelemben gyakran eléjön a régi oklevelekben : eresteun (1231.), ereszteven (1244.), erez<e«n(1257.), erezteveny (1282. Jerney). „Ö városokat
megtöré, és ő eresztvényéket (lucus) kivagdalá."
(Bécsi cod.). „A kertnek és eresztvénynek (nemoris)
gádorában." (Ugyanott).
ERESZVÍZ, (eresz-víz) ősz. fn. Víz, mely esőzéskor vagy hóolvadáskor a ház ereszéről csepeg,
foly alá.
ERETNEK, (a hellén-latin haereticus-\>í>\ eredett
szó) fn. tt. eretnek-ét. Általában : személy, ki magát
kereszténynek vallja ugyan, de némely lényeges hitágazatokban a kereszt, katholikai vallástól eltér. A
hellén : áíosffig eredeti értelme : felekezet. Eretnek
tehát az, ki a hitágazatokra nézve az első anyaszentegyháztól külön felekezetre szakad, elvál. Különösebb és szokottabb értelemben : ki nem tudatlanságból, hanem konokságból szakad el az anyaszentegyháztól. (Nos Christiani haereein dicimus cuan pertinacia aberrantem a vera doctrina. — Basilii Fabri Thesaurus cruditionis scholasticae).
ERETNEKBIRÓ, (eretnek-bíró) ősz. fn. Az
eretnekeket üldöző régi korban oly személy, ki az
eretnekségről vádoltakat birálta, s azokat vagy mint
ártatlanokat fölmentette, vagy büntetésre kárhoztatta.
(Inquisitor).
ERETNEKI, (eretnek-i) mn. tt. erelnelci-t, tb.
—ék. Eretneket illető , arra vonatkozó. Eretneki tanítás. Ereíneki áüitás. Eretneki üldözés, (annyit is jelenthet, mint eretnektől v. eretnekektől eredő üldö-

.Aztán mennyországban felmenő
S nekik szent lelkét ereszté."
Katalin verses legendája.
3 i Hosszura nyújt, növeszt; szállít. Kötelet ereszteni.
Szakált, itttötöt, bajuszt, szőrt, körmöket eretzteni.
Hatat, tokát eretzteni. Vasmacskát, horgonyt ereszteni.
Kukába toldást eretzteni. 4) Hagy, elhagy. Ereszt a
posztó, acaz színét hagyja. 5) Parancsolóban: ereszsz,
rresztzetek, ám. hagyj vagy hagyjatok mennem. 6)
Mondjak s ménekről, midőn új rajt bocsátanak.
Sajt ereszteni. 7) Tulajdonító ragu névvel : búnak,
bánatnak, szomorúságnak ereszteni, azaz nekiadni
nógat. Szélnek eretzteni, azaz szabadon bocsátani, magán hagyni. 8) Baranyai tájszólás szeréut : gerebenét. 9) A székelyeknél egyet-kettőt eresztek, ám.
e
£7 T*S7 fc^t gombomat kigombolom, (minthogy öltönyöm fesses vagy melegem van. Kriza J.)..
Oszretételei : Beereszt. Beereszteni a posztót.
Klernzt. föleretzt. Fölereszteni a kását zsírral. Kitrttzt. Leereszt. Megereszt. Megereszteni a rósz nyelreí. Kttíereszteni (a lovat, a sereget az ellenségnek,
az agárt a nyúlnak). Öszveereszt, visszaereszt.
Közel tokon vele hangban és (bocsátni) értelemben a perzsa firiszt-áden.
ERESZTÉK, (er-eszt-ék) fn. tt. ereszték-ét. Két
tárgy kosé becaiptetett valami, hogy kicgészitösül,
r erősítés gyanánt szolgáljon. Eresztéket tesznek,
AZtAD. MAOT

SSÓTÍB.

U.

KÖT.

25

887

ERETNEKEZ—-ÉRJ

ERJED—-ERKÖLC8BIRÓ

888

•és, azért jobb világosan írni:), eretnekek üldözERJED, (er-j-ed) önh. m. erjedjem, —tél, —t
tetése.
v. —itt. Belsőleg, belhatására nézve nagyobbodik.
ERETNEKÉZ, (eretnek-éz) áth. m. eretnekét- Ami külsőleg nagyobbodik, azaz minek tere szélesetem, —M, —tít. Valakit eretnek néven neves, eret- dik, az terjed.
neknek mond, gúnyol, szidalmaz.
ERJEDÉS, (er-j-ed-és) fn. tt erjedét-t, tb. —A.
ERETNEKÍT, (eretnek-ít) 4th. m. eretnekO-étt, Valaminek belsőleg nagyobbodása, belső erőre nézve
pár. —t, htn. lii vagy — «m. Eretnekké tesz valakit gyarapodása. Külsőleg : terjedét.
ERJEDZÉS, (er-j-ed-ez-és) fn. tt erjedtét-t, tb.
Eretneknek vall, állít.
ERETNEKSÉG, (eretnek-ség) fn. tt eretnekség- —ék. Némely nedveknek, vagy nedvekkel vegyített
ét. Régi egyházi értelemben, az eredeti, ősi Anya- testeknek belső mozgása, mely által a mozgásba jött
szentegyháztól konok elszakadás, azaz némely lénye- testen bizonyos változás történik. Bornak, törnek,
ges tanok elvetése, s más új ágazatok behozása; ha- kovdtmtak erjedtéte. (Fennentatio). Köz nyelven:
forrót, de ennek szélesebb értelme van. V. ö. FORmis keresztény tan. V. S. ERETNEK.
EREZ, (er-ez, ér főnévi gyöktől) áth. m. éret- RÁS.
ERJEDZIK, (er-j-ed-ez-ik) k. m. erjedtét-tem T.
tem, —tél, —élt, pár. —t. Erekkel ellát, felelősit,
példánl, a festesz erezi a képet, midőn az ereket ki- erjedetem, erjedtéttü v. erjedttü, erjedted. Nedv, vagy
tűnővé teszi rajta. Erezik az asztalosok a bútorokat, nedvekkel vegyített test belső erejénél fogva mozgásmidőn különféle mesterséges vonásokat, virágokat, nak ered, s az által egészen új erőt, csipősséget, természetet fejt ki. Erjedtik a mutt, a kovdnot tinta.
ábrákat képeznek rajtok.
EREZ, (er-e-ez) áth. m. eréu-tem, —tél, —itt, (Permentat). Különbözik : /orr.
ERJI, (er-j-i) mn. tt er/i-í,tb. —ék. Belső erőt,
pár. —s. Erével fölszerel; fékez, gyeplőz. Éretni a
hatást illető. (Intensmts).
lovat. V. 5. ERE.
ERJILEG, (er-j-i-leg) ih. Belső erőre, hatásra
EREZÉS, (er-ez-és) fn. tt eretét-t, tb. —ék.
nézve. Ennek megfelel : terjüeg. A magyar nyelv érCselekvés, midőn valamit ereznek. V. ö. EREZ.
EREZET, (er-ez-et) fn. tt eretet-éí. Valamely jüeg ét terjüeg gyarapodik. (Intensive ét extensive).
ERKED, falvak Közép-Szolnok megyében, és
testnek szétágazó öszves erei. Állati ereiét. Növény,
Erdélyben
Segesvár székben; SZÁSZ—, fala Erlevelek éretett, azaz vékony szálacskák, vonások, melyek a levél közép eréből szétosztanak. Átv. ért délyben Kolos megyében; helyr. Erked-én, —re,
mesterséges vonások, szálak, melyeket az asztalosok —r«.
ERKÉLY, (er>k-ély) fn. tt erküy-t, tb. —ék.
erek gyanánt képesnek a bútorokon.
ERGECSŐ, (erge-cső) ősz. fn. Csőalakú szfilé- Az épületnek, szögleten vagy homlokzaton, vagy oldalt kiálló része, mely vagy födve van, vagy nyíltsri eszköz, mely által a szülést elésegítik.
ERQELLES v. ERGELLÖS, jobban : ERGE- folyosó gyanánt szolgál.
Magyar nyelvből elemezve, ugyanazon gyökből
LŐS, (ér- v. err-gel-ő-s) mn. tt ergelfo-t v. —ét, tb.
—ék. Mérges, hirtelen haragú. Balaton és Sopron származott, melyből a hasonló értelmű erén, s jelenvidéki tájszó. A német tírgerlich szóval ugyan mind tene kiérS, kiálló helyet, úgy hogy Molnár Albertnél
hangban, mind értelemben megegyezik, mindazáltal eléjön rövidebb alakban, vagy a törzsben is : erek
tiszta magyar elemei vannak. V. ö. ERR, ERRQEL. (praestega, das Vordach, verdeckter Gang). EgyébERGÓJA, ERGÓJAS, (un. er-gől-ő, azaz er-e- iránt egyezik vele a német ErTeer, melyet Adelnng a
gél-ő, er-e-gél-ő-s) mn. tt Bódorgó, bolyongó, bolyhó, középkori Ultin arcora, s távolabbról arcút szókból
származtat
felesett, együgytt. Székely ssó.
ERKÖLCS, (ám. er-köl-cs vagy er-kül-cs, t L
ERGYELES, (ám. ergel-ő-s v. er-eg-el-ő-s) mn.
az erőnek, belső vagy szellemi erőnek külső nyilattt ergyelet-t, tb. —ék. Bolyhó, ostoba. Egy az ergója
kozása , cselekvése, munkássága, hellénül : iojnffta
tájszóval.
ám. munka, mivelés) fn. tt erkölct-tlt. 1) Általán
ERGETÖ, ERGETYÜ, (er-get-ő v. er-ge-tytt) véve, cselekvésmód a külső cselekvésnek bizonyos
fn. tt ergetS-t. Hegyes vidékeken, pl. Tornában, Gö- bevett módja, melyet rendesen követünk, szokás. A
mörben így nevezik a hegyeknek azon meneteles ol- különféle népek és nenwete* erkSlctei HttíSnbVtSk. Idedalát , melyen a kivágott fákat a völgybe eregetik; gen erkelctüket vtánotm. 2) Különösen, azon cselekeregetS. Képzésre hasonló a fergetS, fergetyu szókhoz.
vésmód, mely a természeti, isteni, és emberi törvéERHEGYES, hegy Erdélyben, Sepsi székben; nyekre vonatkozik. Jó erk&ct. A megpirvlat feitéke
helyr. Erhegyet-én, —re, —rK.
a jó erkSlemek. (Km.). Rótt, gonott erkSlct. A "ép
ERHETYE, falu Közép-Szolnok megyében; kiSntiftt inkább moctkolja a rőt* erkVlct, mint a tár.
helyr. Erhetyé-n, —re, —rW.
(Km.). Egyénét erkSlct. Érett erkülcs. 3) Legszoroeb
ÉRJ, (er-j) fn. tt erj-et. Belső erő, belső hatás, ért erény. 1. ezt Keresttény erkölctVk. Itteni ertöte*,
működés. (Intensio). Ennek megfelel a térj, mely emberi erkolct.
külső hatást, kifelé működést, térfoglalást jelent
ERKÖLC8BIRÓ, (erkölcs-bíró) ősz. fn. Swunély
(Extensio). Brje ét térje nagyobbodik.
vagy testületi tag, kinek hivatása vagy kStelenége *
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ni bízottak erkölcseire fölvigyázni, s őket ezek szerént ajánlani vagy megfeddeni.
ERKÖLCSI, (er-köl-cs-i) mn. tt. erkSlcti-t, tb.
—ék. Erkölcsöt illető, arra vonatkozó. Erkölcsi oktátitok. Erköleti kttlSntégek. Erkölcsi tulajdonok. ÉrMeri büoayitvány. V. ö. ERKÖLCS.
ERKÖLCSILEG, (er-köl-cs-i-leg) ih. 1) Az erkölcsöt tekintve. ErkOleiüeg igen ajánlatos ifjú. 2)
Az erkölcs törvényei szerént Ez erkölcsileg lehetetlen
dolog.
ERKÖLCSISÉG, (er-köl-cs-i-ség) fn. tt. erMttitég-ét. 1) Cselekvés- vagy életmód, mennyire az a
természeti, isteni és emberi törvényekre vonatkozik,
s ásókat teljesíti vagy általhágja. Feddetlen, tiszta
ertötctiség. 2) Szélesebb ért Cselekvés- vagy életmód, mennyire bizonyos szokások által meg van határozódva s elfogadva.
ERKÖLC8JOBBULÁS, (erkölcs-jobbulás) ősz.
m, A hibás, rósz erkölcsnek jobbra fordulása, változása.
ERKÖLCSÖS, (er-köl-cs-ös) mn. tt. erkölctöa-t
v. —tt, tb. —ék. 1) Erkölcscsel bíró (jó értelemben).
2; Midőn állatról, különösen lóról mondjuk, ám.
rósz szokasd, ™«fc«m«, csökönös természetű. Erkölcsös
ló, paripa.
ERKÖLCSÖSÍT, ERKÖLCSÖSIT, (er-köl-cs-ösit) átb, m. erkölcsösti-étt, htn. —ni v. —em. 1) Erkölcsössé tesz, bizonyos szokásokra , erkölcsökre oktat 2) Csökönössé tesz. V. ö. ERKÖLCSÖS.
ERKÖLCSÖSKÖDIK, (er-köl-cs-ös-köd-ik) k.
m. erkölctötköd-tem, —tél, —HU. 1) Erkölcsösnek
Ut.»n«; vágyik, erkölcsösségi hírt, nevet igényel. 2)
A lóról szólva, makacskodik, csökönösködik. V. ö.
ERKÖLCSÖS.
ERKÖLCSÖSSÉG, (er-köl-cs-ös-ség) fn. tt. erktiet8t»ég-4t. 1) Jó erkölcsökkel birás, erkölcsös tulajdonság ; erkölcsi állapot. Erkölcsössége mindenütt
ümeretet. Erkölctöttégre né*ve ajánlatot ifjú. 2) Daczosság, makacsság, csökönösség. V. ö. ERKÖLCSÖS.
ERKÖLCSTAN, (erkölcs-tan) ősz. fn. Tan az
erkölcsökről, mennyire azok a természeti, isteni és
esaberi törvények megtartására vonatkoznak.

ERKÖLCSTELENÍT , (er-köl-cs-telen-ít) áth.
m. erkölcstelentí-étt. Erkölcstelenné, goooszszá tesz.
ERKÖLCSTELENKÉDIK, (er-köl-cs-te-lenkéd-ik) k. múlt: erkölcstelenkéd-tem, —tél, —étt. Erkölcstelenül viseli magát, erkölcstelen életmódot gyakorol.
ERKÖLCSTELENSÉG, (er-köl-cs-telen-ség) fn.
tt. erkölcstelenség-él. Az embernek, mint szabad akarata erkölcsi lénynek azon állapota, midőn a természeti, isteni és emberi törvényeket áthágja, semmibe
hajtja. Elvont értelemben : erkölcs nélküli állapot
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ERKÖLCSTAXI, (erkölcs-tani) ősz. mn. Erkölcstant illető, arra vonatkozó. Erkölcttani könyvek,
Ucttík.

ERKÖLCSTANILAO, (erkölcs-tanilag) ősz. ih.
Erkölcstan szerént, erkölcstant illetőleg. Valamely
ág megbírálni.
ERKÖLCSTANÍTÓ, (erkölcs-tanító) ősz. fn.
Tanár vagy oktató, vagy nevelő, ki az erényre vezető erkölcs szabályait, másokat oktatólag eléadja.

ERKÖLCSTELEN, (er-köl-cs-te-len) mn. tt
erteietUltm-t, tb. — &. Gonosz, rósz erkölcsfi. Határaikéi) ám. gonoszul, erkölcstelen módon.
ERKÖLCSTELENEDÉ, (er-köl-cs-telen-éd-ik)
«-•. trWetttltHtd-tom, —tű, —étt. Rósz, gonosz
válik.
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ERKÖLCSTELENÜL, (er-köl-cs-telen-ül) ih.
Erkölcstelen módon, törvényeket megvetöleg. Erkölcttelenül viselni magát.
ERKÖLCSTELENÜL, (er-köl-cs-telen-til) önh.
m. erkölcstelenul-t. 1. ERKÖLCSTELENEDÜL
ERKÖLCSTÖRVÉNY, (erkölcs-törvény) ősz.
fn. Törvény, mely élénkbe adja a szabályokat, melyek szerént cselekednünk kuli, hogy erkölcsösek,
vagyis jó erkölcsüek, erényesek legyünk. Fő erkölestörvény, vagy az erkölcsiségnek fő elve. (Supreinum
princípium moralitatis.)
ERKÖLCSTUDOMÁNY , (erkölcs-tudomány)
ősz. fn. Az erkölcsi törvényeknek, szabályoknak, valamint az ide tartozó segédszerek, eszközök alkalmazásmódjának rendszere, elvekre alapított foglalata.
ERKÖLCSTUDOMÁNYI, (erkölcs-tudományi)
ősz. mn. Erkölcstudományra vonatkozó.
ERKÖLCSÜ, (er-köl-cs-tt) mn. tt erkölcsii-l, tb.
—ék. Erkölcscsel biró. Egyénét erkölcsit, érett erkiHcsü ember. Jó, rost, nehéz erkölcsíí.
ERLEJTÉS, (er-lejtés) ősz. mn. Heves megyei
tájszó, ám. ereje vesztett, ereje fogyott Ér Lejtés
barom.
ERNESZT, férfi kn. tt Erneszt-ét. Erneatus. A
német Ernet szóból vétetett, mely komolyat, szilárdat
jelent
ERNESZTHÁZA , falu Torontál megyében;
helyr. Erneszthdzá-n, —rá, —ról.
ERNESZTINA, női kn. tt Ernesztind-t. Ernestina.
ERNŐ, férfi kn. tt Ernö-t. Némelyek szerént
Ernestus, mások szerént Irenaeus (Eruye).
ERNY, (er-ny v. er-eny) elvont törzsök, melyből ernyő, ernyőt stb. származtak. 1) Jelent oly valamit, mely födve, takarva valami ellen őriz, ó tál máz,
árnyékot, enyhet ad. Valamint hangban, úgy értelemben is rokon az árny szóval. V. ö. ERNYŐ. 2)
Ám. erőhanyatlás, a szilárd részek bomlása, tágulása
az ernyed, ernyedés származékokban.
ERNYE, (1), férfi kn. tt Ernyé-t. Irenaeus. A
hellén IIQT'^TI szóból vétetett, mely békét jelent.
ERNYE, (2), NAGY—, erdélyi falu Maros
székben; SZÁSZ—, falu Erdélyben, Küküllö megyében; helyr. —Ernyé-n, —re, —röl.
ERNYED, (er-ny-ed) önh. m. ernyed-tem, —tél,
—éit v. ernyed-t. 1) Szövetekről mondják, midőn
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annyira el vannak viselve, vásva, hogy már szakadoznak, szálaik elbomlanak, szétfoszlanak. Ernyed a
ponté, vatton. 2) Lankad, erejében fogyatkozik. Elernyedni.
ERNYEDÉS, (er-ny-ed-és) fn. tt ernyedét-t,
tb. —ék. Szakadozás, szétfoszlás; lankadás. V. ö.
ERNYED.
ERNYEDET, (er-ny-ed-et) fn. tt ernyedtt-it.
Ernyedés elvont értelemben; lankádat
ERNYEDETLEN, (er-ny-ed-etíen) mn. tt ernyedetlen-t, tb. —ék. Ernyedés v. lankadás nélküli,
lankadatlan, fáradatlan. Mint igehatározó ám. ernyedetlenfil, ernyedés nélkül.
ERNYEDETLENSÉQ, (er-ny-ed-etlen-ség) &.
tt. ernyedetlentég-ét. Ernyedetlen állapot vagy tulajdonság.
ERNYEDT, (er-ny-ed-t) mn. tt ernyedt-et. 1)
Viselt, kopott, elmállott, szakadozott Ernyedt ruha,
üdítőn, gyolct, ponté. 2) Lankadt, erejében fogyatkozott V. 8. ERNYED.
ERNYIKE, (er-ny-i-ke) fn. 1. ERNYŐKÉ.
ERNYŐ, (er-ny-ő) fn. tt erny8-t. Személyragozva : ernyőm, ernyőd, ernyője v. ernyeje, ernyőim
v. ernyeim stb. Altalán, ami árnyékadó födél gyanánt
szolgál. V. ö. ÁRNYÉK. Különösen. 1) Nap, világosság , eső ellen óvó, ellenző. Napernyő, eternyő,
ttememyö, gyertyaernyt). 2) Hintók födele, szekerek
gyékény-, ponyva- és más tetó'je. 3) A növénytanban
a virágok egyik neme, melyek rózsája igen sok egyenlő hosBzasagu szirmokból áll, s melyek egy pontból
sarjadzanak ki. (Umbella).
Rokon vele a szanszkrit: itrn, tírrm [főd, takar]
innen urna ám. gyapjú.
ERNYÖABRONCS , (ernyő-abroncs) ősz. fn.
Abroncs, melyre 1) a nap- vagy esernyő szövete van
várva; 2) melyre a szekérnek gyékény-, ponyvavagy más tetője van erősítve.
ERNYŐFA, (ernyő-fa) 1. ERNYŐABRONCS.
ERNYŐKÉ, (er-ny-ő-ke) fn. tt ernyőkét. 1) Kisebbféle ernyő, különösen napernyő. 2) Az ernyős
virágok kisebbik faja. V. ö. ERNYŐ.
ERNYŐS, (er-ny-ő-ös) mn. tt ernySt-t v. — ét,
tb. —e*. Ernyővel ellátott, árnyékos. Ernyőt koeri.
Ernyőt fa. Ernyőt utató. Ernyőt virág.
ERNYŐVAS, (ernyő-vas) ősz. fn. Vas abroncs
az ernyőben, különösen a kocsiernyőben.
ERNYÖZ, (er-ny-ő-öz) ath. m. emySt-tem, —tél,
—Ott. Ernyővel föd, takar; árnyékoz. EtS, nap dlen
ernyőtni magát. Gyertya ellen ernyőmi a nemeket.
Erny&mi a hotttu útra menendő ttekeret. A ha* elejét
•Orü fák ernyőtik.
ERNYŐZÉS, (er-ny-ő-öz-és) fn. tt ernyStét-t,
tb. —ék. Ernyővel födés, takarás; árnyékozás.
ERŐ, (er-ő, 1. ÉR) fn. tt erö-t. Személyragozva: erőm, erőd, ereje, erőnk, erőtök v. erejéték, erejük;
«rőim v. erejim, erőid v. erejid v. erői, ereji, erőink v.
erejink, erőitek v. erejűek, erőik v. erejik. (Ereim, ere-
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id, erei stb. ér-tül, mást jelentenek).-1) Általán, ami
hatást szül, és folytonosan hatni törekedik. Ha ezen
törekvés nem képes észrevehető hatást eszközleni,
vagy ha az akadály nagyobb, hogysem legyőzni lehetne, akkor az erő hoU-naí mondatik. Működi, kőihatót erő, mely látható sikerrel munkálkodik. Fomci
erő. Vitttatanüó erő. Siettető erS, mely a tömegnek
minden egyes részére hatással van. Érintő erS; típtő erő; kütpontfutó erő f nekétkedéti erS; nyomó m.
Afotditó erő, mely az egész tömegre egyetemileg hat
Váltató erS, melynek hatása nem egyirányos. Óttoetett erő, mely két vagy több külön irányban működő
erőkből áll öszve. Erővel bírni. Erejét megfeaU*.
Egéts erővel futni, kiáltani. Erejét próbára tenni. Ertjét vetíteni, vagy ventegetni. Erejét vitnanyenü. Bor,
tör, pálinka, gyógyszer ereje. Se ereje, »e veleje. (Km.)
Bemed ereje. 2) Jelent lelki tehetséget, mely Utal
valami végrehajtatik, vagy eléálUtatík. ItmerS, ymdolkotó erő, képtelő erő. 3) Átv. ért jelent hadi erőt,
hadsereget Nagy erővel indulni a* ellentéyre. Erőt
gy&jteni. —Sajátságok : Erőt venni valakin, ázat,
legyőzni, kifogni rajta. Erőt tenni valakin, azaz eröszakot követni el. Erőnek erejével v. erőn erővel M
erőben lenni. ErőhVt jutni. Erőre kapni. Öazvetételek:
gyógyerő, lélekerS, tnverő, belerő, kUlerS Btb.
Rokonok vele a hellén Ipwif, SQJOI>, latin vir(e»),
virtut, szanszkrit vir, ridt, vridt, *rdt (erős lenni),
zend art*, eret, eredt, eretu (firmos, rectos) stb. V. ő.
R. gyökelem.
ERÖBELI, (er-ő-bel-i) mn. tt. eröbeíi-t, tb. —A.
Erőből származó, keletkező, erőre vonatkozó. (Dynamicus).
ERÖGSÜGÖEDÉS, (erö-csüggedés) ősz. fn. Ai
erőnek alábbszállása, midőn hatása, mfiködése fogy.
Ez értelemben tulajdonkép az állati erSről hasznaitátik,
ERŐD, (er-ő-d) fn. tt erőd-öt. Hadtod. ért sanczokkal, bástyákkal stb. erősített hely, var. (Fort»lítium).
ERŐDÍT, (er-ő-d-ít) áth. m. erődtí-tít, pár. —»,
htn. — «v. —em. Valamely helyet erőddé alakít
V. ö. ERŐD.
ERŐDÍTÉS, ERŐDÍTÉS, (er-ő-d-ft-és) fn. tt
erőditét-t, tb. —ék. Épités, mely által valamely helyet erőddé alakítanak.
ERŐDÚS, (erő-dds) ősz. mn. L. ERŐTELJES.
ERŐÉRZET, (erő-értet) ősz, fn. Öntudat, melylyel valaki saját ereje felől bír, mely bátorságot
gerjeszt
ERŐHATALOM, (erő-hatalom) ösa. fn. Általán
hatalom, melyet valaki erő által gyakorol; kényszerítés. Erőhatalommal venni meg m adót. Különösen,
jogtani ért törvénytelen erőszak, melyet másnak személye vagy jószága ellen használ valaki. SrSkataimát követni el valaki hátán. Erőhatalommal rontani
be a tilotba.
ERŐHATÁLY, (erő-hatály) ős*, fa. Hatály,
vagyis siker, melyet a működő erő kifejt.
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ERŐHIÁNY, (erő-hiány) ősz. fh. Általán, valaminek ásón állapota, midőn ereje nincs, midőn ereje
elfogyott Különösen gyógytanilag, az emberi erőnek
telje* kimerülése, tehetetlensége. ErShiányban tten«ecm*.
ERÖJOG, (erő-jog) ősz. fn. A vad századokban
azon erőszakolt jog, melyet az erősebbek a gyöngébbeken gyakoroltak, melyet fegyver által szerzettek.
ÖkSljog.
ERŐKÖDÉS, (er-ő-köd-és) fn. tt eröködéi-t,
tb. —ik. Az erőnek rendkívüli megfeszítése; midőn
többet törekszünk erőnk által kivinni, mint mennyit
bírónk, vagy csüggedés nélkül tehetünk. Ennek végreíajtátanagy erSkttdétbe kerül. ErSkSdétben megttakadm.
ERÖKÖDIK, (er-ő-köd-ik, l is csúszik közbe,
mint néha a hosszú 6 S önhangzóknal k, t stb. előtt, pl.
cMka csóka helyett) k. m. erSkSd-tem, —tű, —Sít.
Erejét megfeszíti; olyasmit akar tenni, mi erejét felülmúlja , vagy mit csüggedés nélkül nem eszközölhet A Tatrosi codezben is l nélkül áll; de itt csak
annyit jelent: törekedni, igyekezni (contendere, operám dare). „Erőködjetek bemennetek a szoros
kapón."
» Aranka pediglen erőködik vala,
Aranka pediglen poéta nem vala'"
(Kazinczy).
ERŐLKÖDÉS, (er-ő-l-köd-és) 1. ERŐKÖDÉS.
ERŐLKÖDIK, (er-ő-l-köd-ik) I. ERÖKÖDIK.
ERŐLTET, (er-ő-l-tet) 1. ERÖTET.
ERŐLTETÉS, (er-ő-l-tet-és) L ERÖTETÉS.
^ERŐLTETETT, (er-ő-l-tet-étt) lásd : ERÖTETÉTT.
ERŐMÍV, (erő-mív) L ERŐMŰ.
ERŐMIVES, (1), (erő-míves) ősz. fn. Aki erőnuveket készít; gépész.
ERÖMIVE8, (2), 0- fónebb) ősz. mn. Erőművel v. mivekkel bíró, ellátott ErSmivet hajó, malom.
ErSmícet gatdatág.
ERŐMÍVL. (erő-mfvi) ősz. mn. Erőmívet illető,
arra vonatkozó. ErGmivi pontottág. BrSmM kétttietek.
ERÖMÍVILEG, (erő-mívileg) ősz. ih. 1) Az erőu& szabályai szerént Valamit erömiviUg kiszámítani.
í) Átv. ért öntudat és belső határozat nélkül a mozgás kényszerítő törvényei szerént, máskép : gépüeg.
EríSmMUg etelekedni valamit, azaz erőmű, vagy gép
gyanánt.
ERŐMÍVTAN, (erö-mív-tan) 1. ERÖMŰTAN.
ERÖHÍVTUDOMÁNY, (erö-mív-tudomány) 1.
OtóMŰTÜDOMÁNY.
ERŐMŰ, (erő-mü) ősz. fn. Oly mű, eszköz, vagy
kmcUet, mely Utal állati erőt kiméivé vagy meggasdálkodva képesek vagyunk valamit mozgásba hozai, emelni, vontami stb. Kiváló faja a gép.
ERÖMÜBELI, (erö-müWli) ősz. mn. Erőmivet
illető, ám vonatkozó. SrSmUbeK munkálatok.
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ERŐMŰTAN, ERŐMÜTUDOMÁNY,(erő-mfitan v. -tudomány) ősz. fh. Tan vagy tudomány, mely
J a különféle mozgó erők ismeretét és alkalmazását
targyazza, s az erőmivek tulajdonságai, készítése és
használása felől alapos rendszerben oktatásokat ad.
(Mechanica).
j
ERÖMÜTANI,ERÖMÜTUDOMÁNYL(erő-mtttani v. -tudományi) ősz. mn. Erőmütanra v. tudományra vonatkozó. ErSmütani ismeretek.
ERŐMÜV, (erő-műv) L ERŐMŰ.
ERÖMÜVES, (erő-műves) 1. ERŐMIVES.
ERÖMÜVÉSZ, (erő-művész) ősz. fn. Ki az erőinivek csinálisát nem csupán mesteremberileg, hanem felsőbb erőmtttani ösmeretek szerént űzi. (Mechanicus).
ERÖMÜVEZET, (erö-müvezet) ősz. fn. Valamely egész mükészületnek az erőmütan szabályai
szerént való szerkezete. A gSzmozdonyok erőmUvetete
igen meitertéges.
ERÖNY, (er-ő-ny) fn. Szokottabban 1. ERÉNY.
ERÖNYILATKOZÁS, (erő-nyilatkozás) ősz. fa.
Az erő működésének külső jelek általi elétünése;
midőn az erő hatását külsőleg érezzük, vagy éreztetjük.
ERŐS, (1), (er-ő-ös) mn. tt erSt-tv. —ét, tb. —ék;
(midőn fő- és tulajdonnév, tt —t, tb. —Sk). 1) Emberről s más állatról mondják, ha feszített izmai által aránylag nagy hatást fejt ki, ha sokat győz, sokat bír. ErSt ember, erőt orotlán, erSt ló. Átvitetik
egyes tagokra is. ErSt karok, lábak, vallók. ErStmell,
erSs nyak. 2) • Növényekről és ásványokról, mennyiben nagy ellenhatást kibírnak, vagy kitűnő hatással
vannak valamire. Erős somfa, erőt vas. ErSt mint a
vat. (Km.) ErSt méreg. Erőt gyógyszer. ErSt bor,
ecset. ErSt, mint a tOreczet. (Km.) 3) Átv. ért sziláid,
hajthatatlan, kemény. ErSt ttiv, erSt akarat, erSt
szenvedély; erőt betzéd. 4) Győzelmes vagy győzelemre jogosító.
„Int a pálya, ifjú hős t
Karddal, észszel légy erős."
Bajza.
5) Erőbe kerülő, nehéz. ErSt dolog, erőt munka, erőt
ttolgálat. 6) Nagy terhet, sok viszontagságot megbiró. Erőt gép, erős hát, falak, tető. ErSt gerenda, ottlop. ErSt hajó, nekér. ErSt tterttámok, edények. ErSt
vár. ErSt termettet, erSt gyomor. Ellentéte : gyönge,
erőtlen. 7) Nem ingadozó, nem habozó. ErSt hit, remény, búodalom, 8) Alapos. ErSt gyanú, erSt okok,
erőt ellenmondát. 7) Általán, ami erővel jár, erőbe
kerül, erőre mutat ErSt futát, erőt nü, erőt mennydSrgét, erőt Ütés stb.
Rokon vele a csagataj birk, és rünt (mind kettő ám. erős, erősen tartó. Abuska), török béri, továbbá ide sorozható a hellén aQijf, és qpttff, a latin
herot stb.
ERŐS, (2), hegy Erdélyben Belső-Szolnok megyében.
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ERÖSBÍT, ERÖSBÍT, (er-ő-s-b-ít) áth. m. ertít%
bit-etí, htn. —m v. —em . Erősebbé tou, cselekszi,
hogy valami vagy valaki erősb legyen. Gyakorlat
erbtbtíi át unokát. Támlát erötbtíi <u elmetehettégtket.
ERŐSBÍTÉS, ERŐSBITÉS, (er-ő-s-b-ít-és) fa.
tt erftöftéV-t, tb. —ét. Erősebbé tevés. V. ö. ERÖSBÍT.
ERŐSBÖDÉS, (er-ő-s-b-öd-és) fa. tt erotbVdét-t,
tb. —ék. Erőbeli növekedés, több-több erőhöz jutás.
ERŐSBÖDIK, (er-ő-s-b-öd-ik) k. m. ertobodtem, —tű, —m. Ereje növekedik, több erőhöz jnt
ERÖSBÜL, EROSBÜL, (er-ő-öa-b-ttl) önh. m.
erotbOl-t; l ERŐSBÖDIK.
ERÖSD, falu Erdélyben, Felső-Fejér megyében; helyr. ErStd-tfn, —re, —rM.
ERŐSÉG, (er-ő-ség) fa. tt er&ég-ét. 1) Bástyákkal , Bánosokkal kerített katonai hely, erőd. 2)
Bizonyító ok, tárnok, gyámok. (Argumentum). Valamit erStégSl eléhomi (in argumentum dúcéra rém aliquam. Paris-Pápai). Büonyot erötégekkel megatáfolmi
(argnmentís refellere. Ugyanaz). Igen gyenge erStég
(argumentum frigidum. Ugyanaz.). KQlönbözik :
er&ttég.
ERŐSEN, (er-ő-sen) ih. Megfeszített erővel;
szilárdul, keményen; hathatósan, alaposan; teljes bizalommal, nem kétkedve. ErSten védni magát. ErSten
karctolni. Eröten eltűrni a ttenvedíteket. ErSten t*óln*, beaélni. Eröten megfeddeni valakit. Erőien vitatni
<U ttgyet. Eröten hinni, reméüeni. Eröten venni v. fogni a dolgot. Eriken rajta lenni valamin. ErSten tartani, vúehú, forgatni magát. Erdélyi szójárás szerént
annyit is tesz : nagyon.
ERŐSFÜ, (erős-fii) ősz. fa. Növényfaj a tölcsérei bokrétája tárnicsok neméből Máskép : földepe,
ttátforintotfí, *»• euerjófv. (Gentíana Centaurium).
ERŐSHEGY, hegy Krassna megyében.
ERŐSÍT, ERŐSÍT, (er-ő-s-ít) áth. m. erStU-étt,
htn. —m' v. —em, pár. —t. 1) Általán, cselekszi,
hogy valaki vagy valami erős legyen. V. ö. ERŐS.
ErötOeni a karokat kardforgatót által. ErSttíeni holmi uerekkel a gyomort. Gyakorlat által eröitíeni a
katonákat. 8) Valamit szilárdít, viszontagságok, kfil-,
erő, hatalom ellen megedz. Varat, váróit edbOem.
JfegerStíteni agátokat, tSlUteket. 3) Bizonyít, állít
Nagyon eröM, hogy a dolog *gy &**** "&> m»«<
eUadta. 4) Helybenhagyással, felső engedelemmel
valamit megállapít, ilyenkor mtg igekötőt kíván.
IfegerStÜem a régi nabadalmakat. Hivatalában megerSttíeni valakit.
ERŐSÍTÉS, ERŐSÍTÉS, (er-ő-s-ít-és) fa. tt
erötOíi-t, tb. —<*. Cselekvés, mely által valamit erősitflnk, erőssé, szilárddá, állhatatossá teszflnk. V. ő.
ERŐS, ERŐSÍT. Tagok erStitéie, Várak, epOeUk
erMtéte. Valamely áUÜámak erötitéie.

ERŐSÍTŐ, (er-ö-s-ít-ő) mn. tt erSritS-t. 1) Ami
erőssé tesz, ami erőt ad, edző, keményítő, srilírditó.
Erötitö italok, ételek. ErSiitIS tuti gyakorlatok. ErStitó izentiégek. 2) Okokkal bizonyító , alaposan vitató.
ErStilS beüld. ErStitS okoikodát. Vétetik fönéy gyanánt is, midőn gyógyszert jelent ErStUSt bevetni.
A* ertoitSkkel képetént kell bánni. GyomorerMiö.
ERÖSÍTVÉNY, (er-ő-s-ít-vény) ősz. fa. Bizonyító vagy helyben hagyó okirat (Ratificatio).
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ERŐSKÖDÉS, (er-ő-s-köd-és) L HATALMASKODÁS.
ERŐSKÖDIK, (er-ő-s-köd-ik) k. 1. HATALMASKODIK.
ERŐSÖDÉS, (er-ö-s-öd-ós) fa. tt erötedéi-t, tb.
—ét. Állapot, midőn valaki vagy valami erőben növekedik, midőn erőssé lesz.
ERŐSÖDIK, (er-ő-s-öd-ik) k. m. erítVd-Um,
—tű, —ott. Ereje növelkedik, több és több erőhöz
jut; szilárdabb, áUhatetosabb lesz. Gyakorlat által
erBtödnek a tagok. Erötödni a Miben, vattáiban. NekierStVdik. Megerötodilc. A vetnöt addig kell hajtani,
míg meg nem erötifdüe. (Km.).
ERŐSSÉG, (er-ő-s-s-ég)fa. tt erSttég-A. 1) Talajdonság, melynél fogva valaki v. valami erős. Ketek,
lábak erSttége. Bornak, törnek eröttége. 2) Sánczokkal, bástyákkal bekerített hely. Várerfaég. KomÁromi eröűég. 3) Bizonyító ok. És utóbbiak jobban :
eríltégí 1. est
ERÖSSÉGÉS, (er-ő-s-ség-és) régies mn. tt erSf
tegezt v. —ét, tb
ék. Erőseggel bővelkedő v. gazdag ; igen nagy erejű. Eröttéget Itten. Én vagyok a%
atyádnak erduégei Ittene. (Káldi Gén. 46. 3).
ERŐST, (er-ő-ös-t) ih. Erősen. Székely ssólát.
Alkatára olyan mint egyéneit.

ERŐSÜL, ERŐSÜL, (er-ő-s-űl) önb, m. erMU-t;
L ERŐSÖDIK.
ERŐSZAK, (erő-szak) ősz. fa. 1) A* erőnek
azon működése, mely nagyobb megfeszülésael, és fáradsággal történik; nagy erő; más erőt felülmúló erőnek hatása. Nagy erUtfakkal emelni valamely terhet.
E munka erönakba került. ErBnakkal betonú a kaput,
ajtót. 2) Önakarattal, vagy mozgással bíró lényekre
vonatkozókig oly erő, mely azokat akaratuk vagy
ösztönük ellen valamire bírja. Valakit erStfakkal megitatni. A maetka orrát erSnakkal a forró hátába «erm. 3) Ás erőnek tilalmas, törvénytelen htKupAl*"ErSuakot követni el valaki hátán. Sutokén, nőkön erSttakot tenni vagy elkövetni. ErSttakkal berontani a
tílotba. ErSttakhot nytUm. EroMaktólfüni, tartani.
Mi e ssó elemzését Uletí, alkotó részei u erfi fii. és
«sot a ttakad igének törzsöké lévén, erősaak eredetileg nem egyéb, mint az erőnek szakítása, vagy szakadtig használása.

ERŐSZAKKAL, (erő-szakkal) ih. 1) Nagy erőERŐSITGET, (er-ő-s-it-get) áth. és gyakor. m.
tröritgtf-tem, —tél, —itt. Folytonosan vagy lassaa- feszítéssel , erőnek erejével 2) Ás erőnek tilalmas,
laisan erőssé tesi valamit; áUitgat V. ö. ERŐSÍT. törvénytelen használásával V. ö. ERŐSZAK.
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ERŐSZAKOL, (erő-szakol) ősz. áth. m, erüttaERÖTÉTEL, (erő-tétel) ősz. fn. 1. ERŐSZAKW-f. Valamit nagy erőfeszítéssel sürget, kivinni tö- TÉTEL.
rekszik ; mások szabadsága, vágj a törvények ellen
ERŐTETÉS, (er-Ő-tet-és) fn. tt erStetés-í, tb.
nlamit eszközölni erőködik. Erönakolni valamely —ék. Cselekvés, mely által valakit v. valamit erőKnétyjavaslatot a többség ellenére. Valakire valamit tetünk. V. ö. ERÖTET.
rderönaíolm. Máskép : erötet.
ERŐTLEN, (er-ő-telen) mn. tt. erötlen-t, tb.
EBŐSZAKOLÁS, (erő-szakolás) ősz. fn. tt. erS- —ék. Erő nélküli, kinek vagy minek ereje nincs;
aaJcaidt-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit erő- gyönge. V. ö. ERŐ. Erőtlen gyermek. Erőtlen beteg.
utkktl akarónk kivinni; az' erőnek mások szabad Eriitlen bor, sSr, eetet. Erőtlen át, ki a maga erejében
aktnta, vagy törvény elleni használása, fordítása. bútik. (Km.) Erőtlen, mint a bőréből kivetkezett kígyó.
Stábod tanácskozásban erSszakolást nem tűrünk. Más- (Km.) 2) Átv. ért érvénytelen, minek sikere, foganata nincsen. Erőtlen kötelezvény. Erőtlen határozat.
kép : trStetét.
EfiÖSZAKOS, (erő-szakos) ősz. mn. Erőszakot Erőtlen parancs.
ERÖTLENÉDÉS, (er-ő-telen-éd-és) fn. tt eró'ígyakorló, használó; erőszakkal járó. Erdstakos rabié.
lenédés-t,
tb. — ék. Erővesztés, erőtlen állapot.
Eriaakos zsarnok, ellenség. Eröstakos koldus, zsaroló.
ERÖTLENÉDIK, (er-ő-telen-éd-ik) k. m. erőtErSaakos adó, katonáskodás. Nem állandó át erSszalened-1em, —tél, —e'tt. Erőtlen állapotba megy által,
bu vnuág. (Km.).
erejét lassan-lassan, fokonként veszti. Elerb'tlenedik,
ERŐSZAKOSAN, (erő-szakosán) ih. Erőnek ereÁt évek haladtával erőtlenednek tagjaink.
jówl; mfcmafc szabadsaga vagy a törvények ellen
ERÖTLENÍT, ERÖTLENTT, (er-ő-telen-ít) áth.
hanaált erővel. Erőszakosan betolakodni valahová.
m. erötlenü-étt, htn. —m v. —ént, pár. —s. ErőtErőttakotan elnyomni a szabadalmakat. Erőszakosan
lenné tesz, erőtlen állapotba helyez. V. ö. ERŐTLEN.
aűbanri is ac adót.
A megfesstíés erStlenití a szemeket. A gyakori virrattERŐSZAKOSKODÁS, (erő-szakoskodás) ősz.
tás erötlentíi a testet. Elerőtlentí. Afegerb'tlentí.
fa. tt. trSstákoskodás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn
ERŐTLENÍTÉS, ERÖTLENITÉS, (er-ő-telennlaki erőszakoskodik.
ít-és) fn. tt erötlenítés-t, tb. —ék. Erőtlenné tevés,
ERŐSZAKOSKODIK, (erő-szakoskodik) ősz. k. erőtől megfosztás, erőtlen állapotba helyezés. V. ö.
m. erőttakoskod-tam, —tál, —ott. Erőszakot gyako- ERŐTLEN.
rol T. követ, erőszakos módon cselekszik. V. ö. ERŐEERÖTLENITÖ, (er-ő-telen-it-Ő) mn. tt erSOeSZAK.
nitő-t. 1) Ami erőtlenné tesz, erőtől megfoszt, erőtlen
ERŐSZAKOSSÁG, (erő-szakosság) ősz. fn. tt. állapotra juttat Erötlenitő koplalás, álomtalanságt
erSaakosság-ot. Talajdonság, melynél fogva valaki kiesapongás. 2) Érvénytelenítő.
eröszakot tesz, erőszakoskodik.
ERÖTLENKÉDIK , (er-ő-telen-kéd-ik) k. m.
ERŐSZAKTÉTEL, (erő-szak-tétel) ősz. fn. Erö- erőttenkéd-tem, —tél, —étt. Erőtlen állapotban szennaknak elkövetése; elkövetett, véghez vitt erőszak; ved ; gyöngélkedik. V. ö. ERŐTLEN.
különösen, midőn valaki szüzet vagy más nőt, erővel
ERŐTLENSÉG, (er-ő-telen-ség) fn. tt. erőtlenmegfertőztél
ség-ét. Erő nélküli állapot; gyöngeség. Vétetik anyagi
ERÖSZAKTEVÖ, (erő-szak-tevő) ősz. fn. Sze- és szellemi értelemben. Testi, lelki erőtlenség.
mély, ki erőszakot' követ el; szüzet vagy más nőt,
ERŐTLENÜL, ERŐTLENÜL, (1), (er-«-telenínnak megegyezése nélkül, erőnek erejével megfer- ttl) önh. m. erőtlenül-t. L. ERÖTLENÉDIK.
tőztél
ERŐTLENÜL, (2), (er-ő-telen-ül) ih. Erő nélERÖSZEQÉTT, (erő-szegett) ősz. mn. 1) Ere- kül , gyöngén.
jétől megfosztott, elgyöngült, tehetetlen. 2) Ki férfiúi
ERÖTULSÁG, (erő-tnlsag) ősz. fn. Az állati
erejét elvesztette, heréit
erőnek szerfölötti bősége, és az abból származó betegség, vagy : nyavalyásán felcsigázott működése az
ERÖTELEN, (er-8-telen) mn. 1. ERŐTLEN.
ERŐTELJES, (erő-teljes) Ősz. mn. Az erőnek öszves életmüszernek. (Hyperstbenia).
bőségében lerő; virágzó erejű. Erb'teljés férfiú. ErSERÖVESZTÉS, (erő-vesztés) ősz. fn. Az állati
ttljes akarat. BrSteljet mondat, bestéd.
erőnek elfogyása; elgyengülés, ellankadas.
ERÖTET, (er-ő-tet) áth. m. erőtet-tem, —tél,
ERPÉNY, KIS—, fáin Várasd megyében; helyr.
—éti. pár. erStess. 1) Valakit erővel kényszerít, sür- Erpény-be, —ben, —667.
get Mwtkdra erőtetni a beteget. Evésre, ivásra erőtetERPENYA, KIS—, NAGY—, falvak Várasd
w valakit. 2) Valamit erővel végrehajtani akar. Erö- megyében; helyr. Erpenyá-n, —ró, —ról.
ttíni a dolgot. 3) Eröködni kényszerít Eroteti a háERR, természeti hang, milyent a felboszantott,
«y<b, vitelét, hasmenés. Eröteti a hurut. 4) Visszaható felingerlett eb fogai közöl hallat, mielőtt ugatásra
névmással : erStetem magamat, erSteted magadat stb. fakadna; kutyamorgás. Származékai : erreg, erreget,
uas erSködöm, erőködöl.
errgel stb. Rokonok vele har elvont gyök (harcz, harag
Néha a bosszú S ntán l csúszik közbe : erőltet. szókban), a német arg és származékai : Aerger, <5trV. ö. ERŐKÖDIK.
gerlich stb.
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kötött erttény. Kinek Ikret át érvénye, Uret a netténye. (Km.).
Hasonlók hozzá a franczia bourte, olasz bort*,
angol purte, holland : borte, burta, beurt, német Bárte, hellén fogan [bőr, nyúzott bőr] stb.
ERSZÉNY ALAKÚ , (erszény-alakú) ősz. m.
ERRÉBB, (ez-re-ebb), az étre határozónak má- Aminek olyan alakja, formája van, mint ás erszénysodik foka, s ám. ide közelebb, ő errébb lakik. Gyere nek. Ernényalaku virágok. Máskép : ernényded.
errébb. Áttj, vagy Vlj errébb.
ERSZÉNYDED, (er-s«-ény-ded) mn. tt emfnyERREFELÉ, (erre-felé) ÖBZ. ih. Azon irányban, ded-ét. 1. ERSZÉNYALAKU.
mely erre van, mely hozzánk közelebb esik. Errefelé
ERSZÉNYES, (er-sz-ény-és) mn. tt erttenyét-t
jön a kocii, nem amarra.
v. — ét, tb. —ék. Erszénynyel biró, erssénynyel elERRÉG, (err-ég) önh. m. errég-tem, —tű, —itt. látott, erszényt viselő. Ernényei állat. (Erase).
Kutyáról mondják, midőn haragra gerjedve fogait
ERSZÉNYMETSZŐ, {erszény-metsző) ősz. fa.
vicsorítja, g azok között kemény err hangot bo- Tolvaj, ki erszényeket, zsebekét metszve lop; igazi
csát ki.
magyarul : bictkát.
ERRÉGÉS, (err-eg-és) fn. tt errégét-t, tb. —ék.
ERSZÉNYGYÁRTÓ, (erszény-gyártó) ősz. ín.
A haragos ebnek erregő hangon szólása.
Gyáros, kézmives, ki erszényeket készít
ERRÉGET, (err-ég-et) L ERRÉG.
ERSZÉNYRE, (er-sz-ény-ke) fn. tt. eraénykü.
ERRE NÉZVE, ih. Ezen tekintetben, a dolgot Kisded erszény.
ERSZÉNYZÁR, (erszény-zár) ősz. fn. Zár M
ily szempontból tekintve; ezt illetőleg. Erre neme
mátkép keli ctelekednUnk. Erre nétve tok mondán* va- erszényen.
ÉRTÉNY, fato Tolna megyében; helyr. Érténylóm van.
ERRGEL, (err-g-el) önh. m. errgd-t. lásd: ER- be, —ben, —bSl.
RÉGET.
ERVEND, ERVENDÉZ, tájszók, ÖRVEND,
ERRGELÉS, (err-g-el-és) fh. tt ergeUt-t, tb. ÖRVENDEZ helyett
ERZSÉBET, ERZSI, ERZSÓK, 1. ERZSÉBET,
' — ék. L. ERRÉGÉS.
ERZSI, ERZSÓK, É alatt
ERRGELÖ, (err-g-el-ő) mn. tt errgelö-t. TulajÉS, (1), (éles e-vel) ksz. mely a régieknél M
donkép, fogai közöl err hangot eresztő. Atv. ért mérhelyett divatozott, „Míg nem megadod ás utolsó akgelődő, veszekedő.
csét ét" (is). „Nemde a bűnös muvelkedeibeliek tt
ERRGELÖS, (err-g-el-ő-s) mn. tt errgelSt-t v.
(is) teszik azt" .A konkolylyal kiszedvétek kiirtsatok
—ét, tb. —ék. Mérges, hirtelen haragú.
a búzát ét" (is). Münch. eod. Ugyanezen e* van szoERRŰNNET v. ERRÜNNÉT v. ERRÜNNÖL, kásban egyik székely nyelvjárásban (a haromscéki(erre-innét v. -innen-el) a székelyeknél ám. erről fe- ben); továbbá nálunk is így hangzik az, a tájdivatos
lől, ezen táj vagy vidék felől.
eteg, emeg szókban, és ezen köz szokása fokozásban,
ERRÜNT, (erre-itt) ám. e tájt (Kriza János). (hosszú ét helyett) lég ét lég jobb = lég éo lég jobb.
ÉRSZ, (er-sz) elvont tömök, ér gyökből és n 1. IS, ksz.
képzőből. Jelent oly szert v. eszközt, mibe valamit
ÉS, (3), elavult fő. 1) A ma divatos edrfl értelereszteni lehet Innen lett ény képzővel ertt-ény.
mében. „És esével erősojti vala." Ét atm juramento
ER8ZE, (er-sz-e) fn. tt eritét. Indiai emlős ál- affrmabat. .És hazug est ne szeressetek." Ét juralat , howzd, hegyes orral, s s majmokéihoz hasonló menüm mendax ne diligatis. „Ás eseket, melyeket
lábakkal. Különösen kitűnő rajta ás, hogy hasán beszélettél a népeknek." Juramenta, tribubut yuae
ranczos bőr fityeg, s hassal együtt erszényt képeső, loeutut ét. Bécsi eod. Csalóközben itt-ott ma is halmelyben kölykeit hordozni szokta. (Didelphis).
lani : Sok étre, hűre, = esküvésre, bizonyításra. Ezen
ERSZÉNY, (er-ss-ény v. er-sze-eny) fn. tt er- egyszerű et-ből származott a mai etku. Rokonnak látttény-t, tb. —&. A magyarból elemezve eredeti ér- szik hozzá a régi halotti beszédben erős buonyitast
telménél fogva (l- ÉRSZ): öblösre varrott, kötött, szőtt jelentő ita. „Isa por és honra vogymnk." (Logossy
készület, mfi, eszköz, melybe valamit ereszteni, el- József véleménye szerént h). A sínai nyelven H szindugni , elrejteni lehet Különösen, zacskó, melyben tén ám. ét v. etkü.
ÉS, (3) v. ESS, régente önálló fn. «*ö v. ewő
pénzt vagy más apróbb jószágot hordósunk, tartunk.
Fentet erttény. Ernénypént. KSnnyebb tanáétól adni, (pluvia) helyett .Vidéknek királyt nem támaastanak,
mint ertténypéiut. (Km.). Koctka, bor, ét tterelem, sem adnak ettet embereknek.* „Monnal e*»et asomjnkönnye* megürítik a* ernényt. (Km.). Mát rttenyere hozó szérő." „Mégverlek tűtöket égető széllel, és roM inni. Megnyitni ÓM ernényt. Űrét, teli erttény. gyával.és kSettel." Bécsi codez. Némely tájakon
Ertténybe nyitóm. Megfejni mát eritényét. Ernenyt a köznépnél hallhatni ma is, de hossza e*-vel : ét.
mettteni. Ernényt kOtni. Ernenyt oldani. Ebttijjal be- A régieknél elójön öt értelemben is. „Lám minden
ERRE, (ám. ex-re) ih. mely közeire mutatja ki
az irányt Erre^ ttaladj, ne arra. Erre jöttünk. Erre
térink vitna. Élünk vele az elbeszélésben, midőn az
előremondottakból valamely következést húzunk vagy
miatt értelemben. Éjjel tűt támadt, » erre fűre verték
a harangokat, ét mi erre mindnyájan felriadtunk.
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esteid fc szüleid a rou vizslahalászis nélkül tudtan*k tlélni.' Heltai Gáspár.
ÉS, (4), elront és kiavnlt gyök. Innen lettek :
uik, etd, éti ét változattal ej-t (es-t) azaz esni, elesni
h«gy. Régente önálló igeként is használták. „És ét
(piait) igazakra és hamisakra.* Még átbatólag is.
,£K tüzet és büdös kénesőt menyből." Tatrosi cod.
Valóumfileg hangutánzó, melyben az « általában a
sebeisegnek, sebes mozgásnak hangját fejezi ki, mint
ri-et, öt-ön, tuh-an stb. szókban is. Hasonló hozzá a
hellén 'aiaff-a>, ám. sietek; neki esem valaminek,
uusxkritnl au ám. mozdít, sajt Törökül dUt-mek
— et-ni, honnan: díltüs := esés. A görögben is cléfordnl: wrtf = esés, esőzés, és tfffta = eső (melyeket * nyelvészek vco = nedvcz igétől származtatnak).
-ÉS, mellékneveket képez nevekből és igékből : nép-et, tép-et, kedv-et, kez-es, er-et, ment-et, kelttt, Sr-í« stb. Részletesen és rokonságaival 1. —ÁS,
Morf.
ESD, (es-d) Önh. és áth. 1. ESDIK.
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Zöld babért sóhajt a hadfi,
Hontalan — szabad hazát.
Szívet esd a lyánka szája,
Enyhe sírt az agg imája,
Htt szolgát a nép királyja,
Ritka böjtöt a barát"
Szemere Miklós. (Az olympi Zeuszhoz).
ESDÖ, (es-d-ő) fő- és mn. tt. esdö-t. 1) Aki valamiért esd, esdik; könyörgő, kérelmező személy. 2)
Be-, meglepő; körülvevő. V. ö. ESDIK.
ESDÖDIK, (es-d-őd-ik) belsz. m. esdtid-tem,
—tél, —ott. Székely szó, 1. ESENKEDIK.
ESEDÉK, (es-ed-ék) fn. tt. esedik-ét. Ami elesik, elhull, pl. faragáskor a forgács, favágáskor az elhullott, törött ágak; faradék, nyesedék. Eiedékfotttó,
esedékvátzon, mely nyirkális alatt elesik.

ESEDÉKÉNY, (es-ed-é-kóny) mn. tt etedékcny-t, tb. —ék. Ami az esésre hajlandó, ami könynyen esik, elesik. Vétetik átv. ért. is. Esedékeny,
ESDEGÉL, (es-d-eg-él) önh. m. etdegel-t. 1) azaz gyarló, ember.
Qjtknn elesik, leesik, leborűl. Térdre etdegelni. 2)
ESEDÉKES, (es-ed-ék-és) mn. tt. eteáfkét-t
Mondják a lassn, csendes esőről. Éldegél a* etS.
v. —ét, tb. —ék. Faragás, vágás, nyirés stb. alatt
ESDÉKÉL, (es-d-ék-él) önh. m. esdékél-tem elhulló, leeső.
T. udeílettem, —télv. etdékléítél —t v. etdéklétt.
ESEDÉZÉS, (cs-ed-éz-és) fn. tt. etede'tét-t, tb.
Toltjd. ért. gyakran esik, leesik, leborűl. Képes ki- —ék. Arczra borulva, vagy térdhajtva könyörgés,
fejeiéiben és köz ért valamiért igen könyörög, s legalázatosabb kérés. V. ö. ESEDEZIK.
mintegy gyakran lebordlva, magát földre vetve kér
ESEDÉZIK, (es-ed-éz-ik) k. m. esedcz-tem,
nlamft; igen nagyon óhajt.
—tél, —élt. pár. —tél. Tulajd. ért. gyakran leesik,
.Gyarló létbül a kebel
hulladoz a földre, pl. az ember, a hó; s ezen érteméJobb hazába esdekel."
Bajza.
nye ma is megvan a székelyeknél. Átv. és köz ért.
ESDÉKLÉS, (es-d-ék-él-és) fa. tt. etdéklét-t, mély alázatossággal, arczra vagy térdre borulva kér,
tí>. —üt. Lebomlva kérés, könyörgés, igen nagyon könyörög. Esedetünk előtted oh irgalmat Isten. Ezen
ige különösen az egyházi nyelvben, továbbá a fejedeÜres.
ESDÉKLET, (ea-d-ek-él-et) fn. tt. etdéklet-tí. lemhez és magasb állású felsö'ségekhez, kormány- és
törvényszékekhez intézett folyamodásokban hasznaiKönyörgés elvont értelemben.
tátik.
„8 addig dddolnám ott énekem,
ESEG, (es-eg) ősz. ih. Öszve van téve az ét
Mfglen megszánván esdekletem,
(= is) és ég (= meg) elemekből, ám. esmeg = étRejtekecskédbe befogadnál
még, máskép : ismét, valamit újra téve. Igen érdekes
8 öledben nyugvó helyet adnál."
tájszó a göcseji nyelvjárásban, hol általán a meg m
Kazinczy Ferencz.
nélkül áll, pl. égette, eglStte, .megette, meglőtte' helyett. Vas József. Torkos Sándor). Eteg djsttem, ha
ESDÉKUK, (es-d-ék-1-ik) k. 1. ESDÉKÉL.
nem bánjátok. Máskép : esmeg, megetmeg. V. ö. ISE3DÉS, (es-d-és) fn. tt. etdét-t, tb. —ék. EsMÉT, MEG.
dtklé. Belépés. V. ö. ESDIK.
ESEKÉDÉS, (es-e-kéd-és v. es-eg-éd-és) fn. 1.
ESDIK, (es-d-ik) k. m. esd-ttt, htn. esdni v. u- ESENKÉDÉS.
<fc». Tnlajdonkép, leesik, leborúl. Képes kifejezésben
ESEKÉDIK, (es-e-kéd-ik v. es-eg-ed-ik) k. 1.
<» köz ért igen kér, mintegy leborulva, magát (ke- ESENKEDIK.
leti uokia uerént) földre vetve könyörög. Esdeni vaESÉKÉNY, (es-ék-ény) mn. 1. ESEDÉKÉNY.
'•natrí, EtdüaJe előtted úr Itten. A székelyeknél s
ESÉLY, (es-ély) fn. tt. etély-t, tb. —e*. Egyes
«6o«ly ma* tájakon is átható ért is használtatvan, kisebb eset (Vorfall). V. ö. ESEMÉNY.
'» midőn a törzsök : e»d), ám. 1) megszáll, be-, megESEMÉNY, (es-e-mény) fn. tt. esemény-t, tb.
lep, pl. Ugyan ad* a légy a marhát. 2) Körülvesz,
—ék. 1) Ami megesett, ami megtörtént; egyes nato. pl. udik e* a leányt a legények. 3) Óhajt kivan.
gyobb eset vagy történet. Következő esemény adta magát elé. VüdgMrU esemény. Nevezetei, ritka esemény.
.I^d meBe a vadásznak
E«di berke szarvasit;
(Ereigniss). 2) Véletlen eset, történet
26
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ESEMÉNYÉS, (es-e-mény-és) mn. tt eseményet-t v. — ét, tb. — ék. 1) Véletlenfii eső, történő,
esetleges. Eseményei találkozás. 2) Történetekkel
gazdag, bővelkedő. A múlt itatod vége igen eseményét
vala. Eseményei időket élUnk.
ESEMÉNYILEG, (cs-e-mény-i-leg) ih. Történetíleg, véletlenül. Eseményileg épen jelen voltam én i».
ESEMÉNYTELEN, (es-e-mény-telen) mn. tt
eseménytelen-t, tb. —ék. Ami alatt, aminek folytán
valamely nevezetes, különös dolog nem történt; ami
eseményeket nem foglal magában. Határozóüag ám.
eseménytelenül.
ESENDŐ, (es-end-ő) mn. tt eiendS-t. 1) Történendő , leendő, előkerülendő. Esendő alkalommal
szólok e tárgyról. 2) Esésre hajlandó, könnyen eleső.
EtendS át ember fia.
ESENDŐBEN, (es-end-ő-ben) ih. Eső állapotban , esésre, bukásra készülőben. Esendőben vagyon
szerencséje. Ez a hát esendőben van.
ESENLŐ, (es-en-1-ő) fa. tt. esenlő-t. Heves megyei t&jszó, ám. kisded meder, melyen a rétről, mezőről az esőié elszivárog, elfolydog&l.
ESENG, (es-eng v. es-en-eg) őnh. m. eseng-éttem v. eieng-tem, —ettél v. —tél, —Üt, hta. —ni v.
—eni. Valamiért, vagy valamj után igen vágy, sóhajt ; valamit nagyon kér. Valamely ruháért vagy ételért esengeni. A zsidók esengtek át egyiptomi húsos fazekak után.
ESENGÉS, (es-eng-és v. es-en-eg-és) fa. tt
etengés-t, tb. —ék. Folytonos, gyakori, szertelen vágya kérés, könyörgés, kunyoralás.
ESENKÉDÉS, (es-en-kéd-és) fa. tt esenkédét-t,
tb. —ék. Alkalmatlanul ismételt, szemtelen, tolakodó
kérés, könyörgés; a másénak megkivánása; valami
után szertelen vágyakodás, s annak elnyerésére, megszerzésére törekvés.
ESENKÉDIK, (es-en-kéd-ik) k. m. esenkéd-tem,
—tű, —élt. Alkalmatlanul vagy szemtelenül kunyoril, kér, s mintegy erőszakosan ki akar csikarni valamit Esenkedik a gyermek valamiért, midőn addig líri, míg meg nem adják neki. Igen óhajt valamit, szertelen vágyik valamire. Esenkedni valami után.
ESENNEN, (es-en-nen) ih. Nagy kívánsággal,
Tágygyal, sovárgva, epedve, titkos vagy belső fájdalommal. Esennen né* an éhei ember másnak terített
asztalára. Esennen várja a gyermek a* evét idejét.
Esennen némi a szép öltözetet, melyet magunknak kívánnánk. Tájdivatos szó.
ESERNYŐ, (es-ernyő) ősz. fa. Hordozható,
kézbeli ernyő az eső ellen. Selyem, válton esernyő.
Kifettüeni a* esernyőt. Esernyővel sétálni, utatni. V.
ö. ÉS és ERNYŐ.
ESÉS, (es-és) fa. tt esés-t, tb. —e*. 1) Általán
a testnek azon kényszerült mozgása, midőn egyensa
lyát vesztve, vagy saját terhétől nyomva a föld középpontja felé szálL 2) Magasabban álló testnek, pL
hegynek, dombnak menetele, mélyebbre szállása,
vagy a folyónak, pataknak alább és alább lejtése. A

kötött nagyobb a Duna esése, mint a musté
tatföldön. 3) Az esőnek hullása. Gyakor eséssel a tictin csepp is lyukat ver. (Km.). 4) Átv. ért erkölcsileg vagy polgárilag alászallas. A kevély angyalok esise. Át új kormány több tisztviselő esését vonta maga
után.
ESET, (es-et) fa. tt. eset-ü. 1) Ami esik, megesik, azaz történik. Azon esetre, azaz, ha az történik.
Minden esetre, azaz akármi történik. Semmi eietre.
Ily étéiben máskép tennék. Régi, újabb etet. EUadn
át esetet. Éten esetről mit sem tudok. 2) Véletlen tör
ténet Szerencsés eset. Bal etet. Nem lehet minden estiét előre gyanítani. Esetből történt. 3) Nyelvtanban, »
névszók különféle viszonyainak némely betűk módosulásai—, különösen a magyar nyelvben, ragok általi
meghatározása, legkülönösebben a belviszonyragok által történő szómódositás, pl. ember, ember-nek, ember-t,
ember-ek stb. Egyébiránt a magyar nyelvben, minthogy a főbb és gyakoribb módosítások ragok Utal
történnek, ennyiben tulajdonképen nem annyira esetek, mint névragozások vannak. 4) Vétetik néha étéi
helyett is, 1. ezt, 1) és 2).
ESETÉS, (es-et-és) mn. tt esetés-t, tb. —<i
Jól, helyesen álló, idomos, jól kiütött Esetés öitfcd.
Kemenesaljái szó. Ellentéte : esetlen.
ESETLEG, (es-et-leg) ih. Véletlenül, előre nem
gyanítva. Esetleg találkozni valakivel. Esetleg S is
odajött.
ESETLEGES, (es-et-leg-és) mn. tt esetlegts-t T.
—ét, tb. —ét. Ami véletlenül, váratlanul történt,
nem gyanított. Esetlegei találkozás. Esetleget körülmeny. Ellentéte : sztíkségleges vagy ttllkiégbeli, «Uiségképeni, a minek szükségképen be kell következni
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ESETLEGESSÉG, (es-et-leg-es-ség) fn. tt. esetlegésség-ét. Véletlenség, váratlan, előre nem gyanított történetesség.
ESETLEN, (es-et-len, azaz minek helyes esete,
esése nincsen) mn. tt esetlen-t, tb. —ék. Helytelen,
idomtalan, egyenetlen, ügyetlen, ferde, ami roszol
esett ki. Esetlen szabású ruha. Esetlen kenyér, kalács.
Esetten ember. Mint határozó ám. esetlenül.
ESETLENSÉG, (es-et-len-ség) fa. tt esetlenségét. Helytelenség, idomtalanság, valaminek ásón tulajdonsága, melynél fogva esetlen; 1. ezt.
ESETLENÜL, (es-et-len-ül) ih. Helytelenül,
idomtalanul, görbén, ferdén. Esetlenül áll rajta a
ruha.
ESHETŐ, (es-het-6) mn. tt eshető-t. Ami eshetik, történhetik. Megélhető. Ét könnyen megethetS
dolog.
ESHETŐSÉG, (es-het-ő-ség) fn. tt e»hetStég-et.
Dolog, állapot vagy körülmény, ami jövőben bekövetkozhetik akár szükségképen, akár véletlenül. Mi*
den eshetőségeket emberi éttstel fölötte nehé* eleve meghatározni.
ESIK, (es-ik) k. m. ettem, ettél, «**«. Eredeti
értelmét, a suhog-' természeti hangtól köloaönöite,
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—ESÍT, (es-ít), mély hangon — ásít, újabb kori
Jsz. igeképző, némely olyatén szóknál, hol az és
lépzö önmagában nincs szokásban, pl. ért-es-ít, látt„Azt gondolom, eső esik ,
as-tí.
Pedig a szemem könnyezik."
ESK, (1), (es-k, ám. esik, t. i. le- vagy térdre x
(Népd.).
isik, mert az esküvő gyakran, kivált régenten esküHuniljnk elvontan is. Már ismét esik. Rég nem esett. ételkor, Isten bizonyságára hivatkozva földre vagy
Bár uaJe étnek. Általános ért. minden testről mond- érdre esett, ezt mutatja az egyszerű és szó is, 1. ezt),
ják, midőn az magasról (eső módjára, vagy mintegy légies, önh. Ma : esküszik, 1. ezt.
inliogissal) aláhúll; avagy sulyegyenét vesztve, fekvő
ESK, (2), (l.fónebb), régies fn. tt. esk-ét. 1. ESKÜ.
romiban eldől. Fejére eiett a hástetö cterepe. Vízbe,
ESKARAP, (a hellén : axopniós-ból eredett),
bítba, gödörbe ttni. Nagyot esni. Keresztül esni a ge- h. tt. eskarap-ot. Tengeri apró hal neme, melynek
renda*. Ki tokfelé kap, két szék között a pad alá esik. éje itt-ott szőrrel van benőve, szemei igen közel ál(Km.). Nem messze érik alma a fájától. (Km.). Nem anak egymáshoz, s inyei, és nyeldeklője fogasak.
étit a forgáct vágat nélkül, nem mozog a levél szél Scorpaena).
nűhil. (Km.) Beható ragu névvel néha ám. jut, kerül,
ESKÉL, (es-kél) önh. m. eskél-t. Lassan-lassan
keferedik. Bajba, betegségbe esni. Búba, atomorvságba esik; alább száll. Eskél az esS. A hol megegyezés ninun. Kétségbe esni. Valakivel hajba esni. Tulajdonító csen, eskél ott a barátság. (Km.).
ngn névvel ám. indul, megy, rohan. Az ellenség neki
ESKES, (es-k-es) régies mn. és fn. Esküvel leútit a várnak. Nekem esett, azaz ellenem jött Ágy- cötött; vagy, megesketett. Esket felek. Eskes birok.
noi uttí, azaz megbetegedett. Néha ám. bizonyos Eskes társak.
helyen, tájékon van, fekszik. Pesttol Buda nyugotéjESKES, (es-k-és) fn. tt. az elavult esk igéből.
itakfelé esik. Komárom Győrtől nem messze étik. Bécs
ESKÜVÉS.
létől esik Debreezentöl. Ily mondatokban : már az
ESKET, (es-k-et) áth. m. esket-tem, —tél, —étt.
ríyn esett, és tavai esett, az utolsó háborúkor esett ám. 1) Valakivel esküt mondat, valakit eskütételre kénytörtént Úgy esketik, hogy el nem megyünk ám. történ- szerít. Tanukat esketni. Böcsüsoket, bírákat, új tiszthetik. Ezekben : jól esett neki, rögzül esett neki, nehe- viselőket, katonákat esketni". 2) Különösen, jegyeseket
zére esett, jól esett az ebéd, vacsora, a dolognak sike- öszvead, bizonyos esküszók elmondatása, és szertarrét, kimenetelét jelenti. Néha ám. jut, osztályrészül tások által egymásnak örök hűséget Ígértet. Ás öszkijár. Minden gyermekre ezer forint esett. Reám leg- vekelendőket az illető lelkészek szokták esketni.
több munka esett.
ESKETÉS, (es-k-et-és) fn. tt. esketés-t, tb. —ék.
Cselekvés, mely által valakit esketünk. Különösen,
,Hát még bölcsőt hol veszel ?
a házasulandók öszveadása. V. ö. ESKET.
Pedig csak arra étel."
ESKETÉSI, (es-k-et-és-i) mn. tt. esketési-t, tb.
Népdalok. Erdélyi Jáiios gyűjteménye.
—ék. Esketést illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó.
Megjegyzendők még ezen sajátságok : Rajtam Esketési parancs. Esketési szertartás.
v. rám esett, azaz megrohant, igen kért; rajtam
ESKETŐ, (es-k-et-ő) fn. tt. esketö-t. 1) Személy,
tittt, azaz történt Teherbe esett, azaz a nő fogant. ki valakit esket. 2) Azon szertartás , midőn a házaSterilembe esett.
sulandók innepélyeeen öszvekelnek, máskép : esküvő.
ESKOLA, (éles i-vel) tájdivatos, iskola helyett;
„Nem estem én a verembe
1. ezt.
Mással estem szerelembe." (Népd.).
ESKÜ, (es-k-ü, a hajdan önálló egyszerű és
Tormába esett féreg. Öszvetételei: aláesik; általesik, gyökből, t. i. az ü vagy csak segéd az esk szóhoz,
beérik, azaz ÖMvemegy. Beesik, mint a kis keztyü, (km/ vagy az esk ige eskö részesülőjéből alakúit, s lön eskü,
Kenfc; leesik, megesik — megtörténik. Megesett, azaz mint : fúró furu, ölő ölü, alkó alku stb.), fn. tt. eskü-t.
teherbe esett. Megesett rajta a szivem. Régente meg Jelenti azon innepélyes bizonyítást, melynél fogva az
néik51 i§: „«zíve rajtunk nem esek." (Névtelentől
Istenre, mint állításunk tanújára hivatkozunk, s anSiralma az magyar nemzetnek a XVI. században) nak boszuját hívjuk föl azon esetre, ha nem igazat
Síegetett neki. Megeteti neki a diószeghi vásár. (Km.)
szólanánk. Igaz eskü. Hamis eskü. Erősítő, becsUlési,
hitelesitő eskü. Törvényes, birói, tisztító eskü stb. Es„Neked ugyan megesett,
küt kínálni vagy ajánlani. Esküt elfogadni, vagy el
Mert a gazda meglesett." (Népd.).
nem fogadni. Esküt odaengedni. Valamit esküvel foFigyelmet érdemel, hogy a csángó szójárásban
gadni, ígérni, bizonyítani. Letenni az esküt, megesküdni.
u, hol az • rendszerént n-nek ejtetik, ezen ige vál
Esküt szegni.
tatatUn marad.
ESKÜDIK, (es-k-ü-d-ik) 1. ESKÜSZIK.
»Az enft isz esik, köpönyegem ázik,
ESKÜDT v. ESKÜTT, (es-k-üd-t v. es-k-ü-tt)
A szél patkójától a kő isz szikrázik.*
mn. tt. esküdt-et. Aki az esküt letette, aki megesküdött valamire. Esküdt tanút, esküdt bSesilsök, esküdt
Csángó dalok. Erdélyi János gyűjteménye.
26*
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emberek, bírák. Vétetik főnév gyanánt is, midőn oly Öszvetételei : Beeskütaik. Papnak, Menetének, apaszemélyt jelent, ki valamely hivatalviselésre föleskü csának beeskünni. Elesküsnk. Eleiktttte adósságát. Feldött; különösen vármegyei tisztviselőt, ki rangban eskütök. FeleikUdSU Ügyvédnek, katonának. Ifegesüaz alszolgabírák után áll; továbbá a mezővárosok »*ik. A jegyetek megetküstnek. Öaveeiküták. Öttvettbelső tanácsnokait, és a falok tanácsát képező hite küttek a pártotok, a jegyetek. Ráetküttik.
embereket. Vármegye etküttje. Falun etkUitek. Titt.Esküszik Mák Bandi, a szomszéd is hallja,
teleíbeK etküü. Középponti etküít.
Hogy fejét szomorú bujdosásnak adja."
ESKÜDTET, (es-k-U-d-tet) L ESKET.
Vörösmarty.
ESKÜDTSZÉK, ESKÜTTSZÉK, (eskttdtESKÜTÉTEL, (eskü-tétel) ősz. fn. Az eskünek
eskütt-szék) ősz. fn. Sajátságos polgári törvényszék
Angliában, és szabad intézetekkel biró némely más innepélyes végrehajtása, különösen, mely által nl»országokban, mely bizonyos mód szerént választott, mely hivatal vagy kötelesség hű teljesítését fogadjak.
legnagyobb bizalmat érdemlő s megesketett és háta Egyhári,polgári, katonai, táHabiroi, ÜttMtelSi e*
rozott számú polgárokból állittatik öszve, kik főleg kötetei.
ESKÜTLEN, (es-k-tt-t-len) mn. tt etkUlen-t, tb.
némely bűntettek és közelebb ténykérdések fölött,
mindazáltal állami törvénytadó bírák vezetése mellett —ék. Aki nincs uegesketve, ki az esküt le nem
ítélnek, s a vádlottak bűnösségét, vagy nem-bűnössé- tette. EtkUÜen tíutoitelS, táblabiro. EtkOÜen jtyyugét kimondják. (Jury). A jogkérdések eldöntése ál- tártak.
ESKÜTT, L ESKÜDT, fn.
lami törvényszékre bízatván.
ESKÜTTET, L ESKET.
ESKÜDTSZÉKI, (esküdt-széki) ősz. mn. EsESKÜTTETES, 1. ESKETÉS.
küdtszékre vonatkozó, esküdtszéket illető.
ESKÜTTETÖ,
1. ESKETŐ.
ESKÜFORMA, (eskü-forma) ősz. fn. Azon szaESKÜTTSZÉK, L ESKÜDTSZÉK.
vak öszvege, melyekből az eskü áll. Az esküfonnák
ESKÜVÉS, (es-k-fi-v-és) fn. tt etküvét-t,&
a különféle tárgyakhoz képest, melyekre vonatkoz—ék.
Cselekvés, midőn esküszünk. Hamit etküait.
nak, azután a népek, vallások stb. szerént külön
ÖmeetkVtoét. Vétetik elvontan is etkü helyett. Ette
bözők.
ESKÜLLÖ, falu Bihar megyében; ALSÓ— v. vét előtt, vagy után. Különösen jelenti az öszvekelewtó
NAGY—, FELSŐ— v. KIS—, falvak Erdélyben, iegyesek esküjét, vagyis a házassági szertartások
azon részét, midőn a násznép a jegyeseket megesküDoboka megyében; helyr. EtküUS-n, —re, —röl.
ESKÜMINTA, (eskü-minta) ősz. fn. Lásd : ES- vésökre a templomba kiséri. Etküvbre menni. EttVr
vét alatt tiró menyaanony. Máskép : etkUvö.
KÜFORMA.
ESKÜVÉSI, (es-k-ü-v-és-i) mn. tt etkilvéti-t, tb.
ESKÜS, (1), (es-k-fi-s) mn. tt etküt-t v. —ét,
tb. —ék. Esküvel erősített, bizonyított Etküt ígéret, —ék. Esküvést illető, arra vonatkozó, ahoz tartoci.
EtkUvéri ttertortdt. Etkllvéri mód, ttokat.
fogadat.
ESKÜS, (2), (1. fönebb) fn. tt etkttt-t, tb. —ők.
ESKÜVŐ, (es-k-ü-v-ő) fn. tt etkOvB-t. 1) SzeEakütt ember, eskfitt tanú,
mély, ki esküszik. 2) A házassági eskütételnek szerESKŰSZEGÉS, (eskü-szeges) ősz. fn. Az eskü- tartása. EtküvSre menni. Etküvöröl jOnni. Fokui
vel erősített ígéretnek, fogadásnak meg nem tartása. etküvS.
ESKŰSZEGÖ, (eskü-szegő) ősz. mn. Aki az
.Majd ha ezen átesünk,
esküvel erősített fogadást, ígéretet meg nem taraja.
A templomba költözünk
A ttOkevény katonák, a hamu bírák, a váltokamiiM
Esküvőre."
(Verseghy).
ügyvédek egyuertmind etkUnegdk.
ESLÉTES, (talán : feslettes, viseltes ?) mn. tt
ESKÜSZIK, (es-k-üsz-ik) k. első múlt: eiküvém,
eslüet-t,
tb. —ék. Tájszó, ám. kopott, ócaka, viselt
etküoél, eiküvék stb. 2. m. eiküdtem v. etkUUem, esküdtél
EtUtetruha.
v. esküUél, etkadt v. etkütí v. etktidötí. Kapcsoló jelen
ESMÉQ, ESMÉG, (es-még, t i. öszve van téve
ideje : etkadjem, etküdjél, etkildjék. Óhajtó : etkttd(t
és
még
részecskékből, s jelcnnen is élnek vele a
ném v. etkünnem, etküdnél, etkiídnék. Jövő idő : etikUr
székelyek
és a tiszai némely tájékok, de eredete muvendémj. eikvendem v. etkildendém. Htn. eikUdni v.
eikünni. Részesülő etkttoö v. etkvS, etktidt v. etktítt tatja, hogy ez az igazi ősi alak, nem pedig a jobban
v. esküdött, etkUvendS v. eikoendö. Istent híva tanúul, Iterjedt itmtí), ősz. ih. Megint, újra. Emcg mondom
s annak buszújára hivatkozva innepélyesen bizonyít Unektek. Etmeg vivé ötét át SrdOg igen magot hegyre.
valamit Égre, földre etkUmk. Még a vorot hajmára Tatrosi cod).
ESMÉNG, ESMÉNT, (n vegyült kőibe) tájdiw megetkUmk. Esküttik, mint a etigány. (Km). Aki
mesterségeién etküttik, mesterségesen hátúd. (Km.) Et- vatosak, etmég v. etmég helyett
kttttik, ttabódik. Hamisan eskütsík. Vétetik nem inESMÉR v. ESMER, ESMERET atb. L ISMER;
nepélyes értelemben is, midőn valaki szükség nélkül ISMERET stb.
él esküszavakkaL Iga* hitére, tettére, lelkére etkttuik.
ESMÉT, ESMÉTLEN, L LJMÉT, ISMÉTLEN.

ESŐ—ESŐKÚT

ESŐLÉGY—ESŐZTVATAR

ESŐ, (1), (es-ő) fo. tt etü-t. Személyragozva :
uSm, ttSd, etöje v. eteje, etünk, ttotok, etöjök v. utjtt; u&n, etöid, etSi, etünk, esőtek, étink v. etejile.
Aun tennéuetí tünemény, midőn a légben levő vizes
g6i- T. pararészecskék öszvehuzódnak, megsürüsödn«k, ét oeppekben alahullanak. Csendes, ítélet, tetei, fotelt*, meleg, langyot, lanyháto", hideg, jeget,
tavai, darát etö. Futó, hetet, országos, pátztát eső.
Stdcadá, ttemtiS, lattu, ttemergő, zápor etS. Hármaion), Itugedetö etö. Elmúlt esőnek nem kell köpönyeg.
(Km.) Sirt, mint a sebet etö. (Km.) Esik, szakad, tsemertíl, aemnk öt etö. Ctak úgy dSl a* eső, mintha
•tjtiríxSl Öntenek. (Km.) Esőre áll a* idS. Elállóit az
ttS. EOauidik ÓM etS. Hátáig verte őket át etö. Hogy
át ttí verje meg.
Sínai nyelven : jti.

ESÖLÉGY, (eső-légy) ősz. fn. Légynem, mély
eső előtt az embert és állatokat különös vágygyal
meglepi, és csípi.
ESÖLEK, (eső-lék) fn. tt etőlék-ét. Ami vágás,
metszés, törés, faragás, szabás stb. alatt elhull; hulladék. Eiölékágak, esőlékforgács, etölékpotttó.
ESÖLÉKÉS, (es-ő-lék-és) mn. tt esőlékét-t v.
—ét, tb. —eh. Esőlékkel bővelkedő, esőléket tartalmazó. Esőiékes kőtár.
ESÖMERÖ, ESÖMERÜ, (eső-mérő v. -mérü)
ősz. fa. Sajátságos eszköz, mely által az esőnek
mennyiségét meg lehet mérni. (Hyetometrum).
ESÖOMLÁS, (eső-omlás) ősz. fn. 1. ESÖSZAKADÁS.
ESÖPATAK, (eső-patak) ősz. fn. Patak, mely
vizét az esőből kapja, s ha eső nincs, kiszárad. (Torrens).
ESÖPŐCSIK, (eső-pőcsik) ősz. fn. Pőcsikfaj a
mezei legyek neméből, mely nyáron a közeledő eső
előtt a barmokat nagy mohósággal meglepi és csípéseivel zaklatja. Máskép : esőlégy. V. ö. PÖCSIK.
ESŐS, (es-ő-ös) mn. tt esős-t v. —ét, tb. —ék.
Időről mondják, mely esővel bővelkedik, melyben
eső van. Esős idő, esős tavon, nyár, ott. Átv. ért
esSs aratás, esőt szüret.
ESÖSÖDIK, (es-ő-ös-öd-ik) k. m. esősöd-tem,
—tél, —HU. Esőssé válik vagy változik. Megeső*!}dik. Októberben már esőtödik át idő.
ESÖSZAKADÁS, (eső-szakadás) ősz. fa. Igen
sűrű, sebes eső, melyről mondani szoktak: étik, ctak
úgy ttakad. V. ö. FELHŐSZAKADÁS, ZÁPORESŐ.
ESÖSZALONKA, (eső-szalonka) ősz. fa. A szalonkák egyik faja, mely az esőt előre megérezvén,
nagy sipítással fól-fólrepked. (Scolopaz phaeopus).
ESÖTELEN, (es-ő-te-len) mn. tt esötelen-t, tb.
—ék. Eső nélküli, midőn nem esik az eső. Etőtelen
száraz nyár. Mint határozó : eső nélkül.
ESÖTLEN, (es-ő-te-len) 1. ESÖTELEN.
ESŐVÍZ, (eső-víz) ősz. fa. Víz, mely a felhőkből esik. Az etöví* a növényeknek minden mát vitelénél
hasznosabb. Esővízben mosni a ruhákat. Esővízzel öntözni á virágokat.

ESŐ, (2), (L föntebb) mn. tt. ető-t. Általán minden, ami esik. Y. ö. ezt Kútba eső gyermek. Bajba,
hUgtéjbt etS ember. Buddha* kötél etö Pest. GyermeIctkrt éti öröklég. Nyárra vagy télre etö ünnepek stb.
ESŐÁRADÁS, (eső-áradás) ősz. fn. Folyók, palikok, tédek stb. áradása, melyet az eső okoz.
ESÖBÉKA, (eső-béka) ősz. fn. Apró békák neme, melyek eső alkalmival elétünnek, s a nép hiedelme sseréat az égből esnek. (Rana temporaria).
ESŐCSÉPP, (eső-csépp) ősz. fa. Egy egy cseppje t holló esőnek. Apró, nagy etöcteppek.
ESŐDÉK, (es-ő-dék) L ESÖLEK.
ESÖFÉL, (eső-fél) ősz. fn. Jobbara csak ben
nggtl, és van igével használják, mint általában a
részesülőket Etsőfélben van át idő, azaz már-már esik,
nem sokára esni fog, vagy legalább esni készül. Midőn magtsról hullást vagy dőlést jelent, már valóban
e*5, esésben levő állapotot is jelent, pl. Esöfüben (ám.
<*ét közben) megkapni a* üveget. Esőfélben megbillam.
ESÖFELLEG, (eső-felleg) ősz. fa. Felleg, mely
ott hord kebelében, vagy, melyből már esik.
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ESÖFOGÓ, (eső-fogó) ősz. fa. Cső, csatorna
vagy edény, mely ás esővizet felfogja, melybe az esőik beszivárog, befoly. Különösen száraz kút, melyben az esőié öszvegyül, melyet vizetlen helyeken itaESÖVERTE, (eső-verte) ősz. mn. Esőben megWl hasznainak.
ázott,
esőtől vert. Etöverte utótok. Etőverte sténarenESÖFÖBGETEG, ESÖFÉRGETEG, (esö-fórdek.
Etöverte
új kalap.
««teg} öts. fn. Esővel jövő fergeteg; midőn fergeteg
ESÖVONAL,
(eső-vonal) ősz. fn. Azon vonal
» na, eső is esik. V. ö. FÖRGETEG.

vagy irány, melyet az aláeső, hulló testek követnek.

ESÖFÜRDÖ, (eső-fürdő) őse. fn. 1) Fürdő, me- A hulló csillagok eiövonala.
Ijret esővízből készítenek. 2) A fürdésnek azon külöESŐZÉS , (es-ő-z-és) fn. tt. etötét-t, tb. —ék.
nö« neme, midőn valaki levetkőzve az eső által mo- Folytonos vagy gyakori esőesés. Östi etötét. Medárd
ittja meg magát 3) Zahanyíurdő.
napi etö után következő esőzés.
ESÖHOZÓ, (eső-hozó) ősz. mn. Ami esőt hoz,
ESÖZIK, (es-ő-z-ik) k. m. etőt-tem, —tél, —ott.
miből vagy mi után eső következik. Esöhotó déli Folytonosan esik az eső. Rendesen elvont ért. és csak
rajy nyűgöd t*él. Etöhotó köd. Esöhotó felhők.
a harmadik személyben használják. Esőnk, esőtek,
ESÖKÚT, (eső-kút) őse. fa. Száraz kút, mely esőtött, esözzék stb.
ESÖZIVATAR, (eső-zivatar) ősz. fa. 1. ESŐ»i*4t egyedül M esőből (nem forrásból) kapja. (Cis-

FÖRGETEG.
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ESFELY—ESTÁP

ESTARÁNO-ESTEBEBÉBCZ
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ESPÉLY, (a német 8peü, Speüer útin alaknltESTARÁNG, L ISTRÁNG.
l
amk látssik) fii. tt etpély-t, tb. —ék. Különösen faESTCSILLAG, (est-csillag) ősz. fa. Máskép:
szeg , melylyel a sátorosok öszvefoglalj4k a ponyva- Vénát nevfl bnjdosócsillag, mely napnyogot ntin
l
födeleket Dunántúli tájszó. Miskép : ptcttk.
legott látható. A köznép néhatt fridóetíUagwA ii
'
ESPÉLYÉZ, (espély-éz) áth. m. etptíyét-tem, nevezi.
ESTE, (es-te) fa. tt ettét. L. EST. Jó ettét kí—tű, —Öt. Peczkel, kipeczkel.
ESPERES, (a hellén-latin pretbyter, vagy köz- vánok. Ettírt hóna takarodnak a meséi munkátok.
vetlenül a németes Ertprietter szó után alakult) fa. Unalmat étieket olvatdttal tölteni. Használják hatitt etperet-í, tb. —ék. A Útin és görög katholikus rozó gyanánt is. Ette eljOvük, ha lehet. Ette ebltak a
egyházi rendben oly személy, ki valamely pfispök- tyúkok.
ESTEBÉD, (est-ebéd) 1. ESTÉTEK.
megyei nagyobb vagy kisebb kerületnek főnöke. InESTÉDEN, (es-te-ed-en) ih. 1. ESTENNEN.
nen : fSetperet, K kerület főnöke, néketegyháti fSe»ESTÉL, ESTTEL, (es-t-vel) ih. Esti időben,
perei, a székesegyházi kerület feje, alesperet, kisebb
kerületé. (Arcbipresbyter, Archidiaconus). A protes- naplementekor. Csak némely vidékeken divatozik.
ESTELEDIK, (es-t-vel-éd-ik) k. m. etteléd-tem,
táns egyházban szinte kerületi főnököt jelent, kit
—tél, —éti. Est kezd lenni, a nap lemenőben vsa.
máskép latin néven wnior-nak is mondanak.
ESPERESSÉG, (esperes-ség) fa. tt etperettég- Ránk elfeledik ős idő, tietHínk.
ESTELI, (es-t-vel-i) mn. tt ettelt-t, tb. —ék.
it. 1) Püspökmegyei nagyobb vagy kisebb kerület;
melynek főnöke, esperes. FSetperettig, aleipereuég. Ami este történik, esti időben levő. Elteli óra, idS.
2) Esperesi hivatal. Esperettégre megvdlautatni vagy Elteli imádtág. EtteUtéta. Főnévül használva ám. vacsora, estétek, estebéd.
kinevettetni.
ESPEREST, fa. tt etperetí-et. 1. ESPERES.
ESTELIZ, (es-t-el-i-z) önh. m. etteUc-tem, -td,
—éti, pár. —s. Estelit, azaz vacsorát eszik. SftnWi
ESPERESTSÉG, 1. ESPERESSÉG.
ESS, a székelyeknél divatos, e» (ázás esik) he- után estelitni.
lyett; „Ess az esső, zúg a gát" Régente főnévként
ESTELLETKOR, (es-t-vel-1-et-kor) ih. Oly id5ben, mikor estellik, azaz est kezd lenni.
is szokásban vala. V. ö. ÉS (3) és (4).
ESTELLIK, (es-t-v-ell-ik) k. m. etteü-ett, htn.
ESSEG, ESSÉG, (ám. esmeg) ih. Ismét, viszont,
megint Élnek vele túl a Danán Vas, Zala, Veszprém, —eni v. —ni. Est kezd lenni, a nap nyogodibu
van. Csak egyesszámn harmadik személyben hauSopron varmegyékben. L. ESÉG.
nájják.
ESSEGVÁR, várrom Veszprém megyében.
ESTELÖS ESTIG, (estellős estig) ih. A székeESSÉNY, paszta Fejér megyében; helyr. E»lyeknél ám. egész estig.
tény-én, —M, —rSl.
ESTÉLY, (es-t-ély v. es-te-ely) fn. tt ettay-t,
ESSIK, tájdivatosan ám. esőzik; 1. ESIK.
tb. —ék. Társalgási öszvejövetel, kivált téli estéken,
ESSŐ, (1), L ESŐ.
ESSÖ, (2), paszta Pest megyében;'_ helyr. Ét- beszélgetés, játék, zenemulatság stb. végett (Soirée).
«*•*, —re, — rol.
ESTENDÖN, (= este-időn) ősz. ih, lehet egyESSZÉ, tájdivatoB fttse helyett; 1. ezt
szerű szó is(es-t-en-d-ön, melyben a törzs értenél), este
EST, (es-t) fa. tt etí-e't. A napnak vége, vagyis felé. Udvarhelyszéki szólás.
rövid idő a nap lemente előtt és ntán, midőn t i. a
ESTÉNKÉNT, (es-te-en-ként) ih. Esti órákban,
nap aláaiáll, s mintegy aláenfc, honnan e név erede- több vagy minden eatve. Elténkent tétdra vagy MMte , mely nem egyéb, mint, napetet vagy nap ette, s háába menm.
rövidebben napút, ttt. E szó idővel elhanyagoltatott,
ESTENNEN, (est-enn-en) ih. Esti időben, mis helyette a hosszabb ettoe, ette jöttek divatba, holott kor est van. Képzésre olyan, mint: ejevmen, napszebben hangzanak : ertet beverni, ettnek idején, éti- onnan.
rbl estre, eittSl estig stb. A figyelmes írók el nem
ESTENTE, (es-t-en-te) ih. Esti időben, estre.
fogják mulasztani, hogy e szót régi jogaiba visszahe- Megfelel e kérdésre : mikor t Képzésre olyan, mint :
lyezzék. — Ezen öszvetételekben napét* és duett az naponta, régente, éjente, nyaranta, hajdanin.
est jelenti ás időnek hanyatlását, tehát nopett = napESTENTEN, ESTENDEN, 1. ESTENTE. Oly
hanyatlás , délett, délhanyatlás, vagyis közép idő a
dél és napnyugot közt. Az étét (casus) alapfogalma toldalékos szó, mint: éjenten, régenten, hajdanion.
ESTER, (es-t-er) mn. tt etter-t, tb. —ék. A.
szerint alakult a latin ocoowt és a szláv opad is.
székelyeknél
ám. meddő, magtalan. Hellénül att(>íe>
Rokonnak látszik vele a hellén timspof, ianiám.
megfosztom,
innen származik a latin fteriUt, tafa, latin vetper, német, angol, holland Wett (f), finn
lán idetartozó a német ttorr is és a hellén <rveptof,
ehtoo, török akhtam.
ESTALKONY, (est-alkony) ősz. fa. Esti szűr mely ám. merő, mereven stb.
ESTERANG, 1. ISTRÁNG.
kttlet V. ö. ALKONY.
ESTVÁN, a székelyeknél ám. litván.
ESTEREBÉRCZ , hegy Erdélyben , Kezdi
székben.
ESTÁP, 1. ISTÁP.
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ESTÉTEK—ESTVELÉNKÉNT

ESTVELI—ESZEL
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ESTÉTEK, (est-étek) ősz. (a. Eateli, vacsora,
ESTVELI, (es-t-vel-i) mn. és fn. 1. ESTELI.
unit este szokás enni; estebéd.
ESTVELKE, (es-t-vel-ke) fn. 1. ESTIKE.
ESTFÉNY, (est-fény) ősz. fa. Az ég nyugoti
ESTVÉLY, (es-t-ve-ely) fn. tt ettvély-t, tb.
rfaének pirossága nap lemente után.
—ét. 1) Esti idő, midőn este van. 2) 1. ESTELY.
ESTHAJNAL, (est-hajnal) ősz. fa.' Ai estfényESTVÉLYÉDIK, (es-t-ve-ely-éd-ik) k. m. ettB«k költőibb neve, 1. ESTFÉNY.
vélyéd élt. Este kezd lenni, a nap lenyngonni készül.
ESTHAJNALCSILLAG, (est-hajnal-csillag) ősz. Csak egyesszámn harmadik személyben használják.
fa. L ESTCSDLLAG.
ESTVÉLYI, (es-t-ve-ely-i) mn. tt ettvélyi-í, tb.
ESTHARMAT, (est-harmat) ősz. fn. Harmat, —ék. Estvei történő, estvélyre vonatkozó, estveli.
mely napnyugotkor száll alá.
Estvélyi harangttó. Estvéli imádtág.
ESTI, (es-t-i) mn. tt wí»-í, tb. —ék. Estkor
ESTVÉNYEN, (es-t-ve-eny-en) ih. Estve, nap
történS, létező*, elétünö; estre való; esti időt illető. lemente után.
Etti karangttó. Etti mulalfág. Etti séta. Esti öltözet.
ESTVILÁG, (est-világ) ősz. fn. 1. ESTFÉNY.
Etti falatotát. Etti pille. Esti pirulát. Etti denevér.
—ESÜL, (es-ül) ősz. igeképzö ért-étül igében.
V. ö. —ESÍT.
Én pedig, mint bolond, mint esti denevér
ESZ, (1), fn. tt. ett-et v. esz-t. A székelyeknél
Járom az erdőket, mert a nagy bánat vér.
divatos az általánosb ész helyett. Adjon Itten esni.
/
Zrínyi.
Innen : eszlok (— koponya); nem tok van át ettESTIDŐ, (est-idő) ősz. fa. Azon időrész, melyet tokban.
ESZ, (2), egyik alkatrésze eszköz szónak ; úgy
estnek hívunk, 1. EST.
ESTIG, (es-t-ig) ih. Napnyugotig, addig, mikor látszik , ugyanaz tesz szóval, vagy ennek áttett estt
t nap leszáll. Reggeltől ettig dolgozni. Napestig tal- alakjával, miszerént eszköz annyi volna, mint eszt-kSt.
—ESZ, (1), fönévképző, mély hangon — ott,
pon lenni.
ESTIKE, (es-t-i-ke) fn. tt. estikét. Ibolyafaj, 1. ezt.
—ESZ, (2), igerag, eléfordúl 1) a mutató mód
melynek virágai este és éjjel különösen kedves illatnjelen
ideje egyes 2-dik személyében, némely sziszegő
ak. (Hesperis).
végzetü törzsekhez járulván a különben nehéz kiejESTÓK, palóczosan ejtve ám. ISTÓK.
ESTÖDÖN, (esti-időn) h. Esti időben. Eléjön tésü alakulások elkerülésére, pl. hitt-est, visz-esz, lestesz, tett-ész, végt-esz, vét-ett, f est-est, ereszt-ett, ezek
Sándor Istvánnál.
ESTPffi, (est-pir) ősz. fa. Nap lemente után a helyett : hitt-st, visz-ez, lesz-sz v. lesz tt, vés-tt, véget-st , fest-tt, erestt-st stb. 2) ugyanazon mód jövő
nrngoti ég piros szine; esthajnal.
ESTPONT, (est-pont) ősz. fn. A látkörnek azon idejének szintén azon személyében, pl. hiend-ett, vtpontja, melyen a nap lenyngonni látszik ; különösen end-esz, végzend esz, eretttend-en. Mély hangon —ott;
pedig ásón pontja a nyugoti égtájnak, hol a nap éj- egyébiránt lásd —M igerag.
ESZÉDIK, (esz-éd-ik v. esz-őd-ik, est v. est
napegyenletkor alászáll; a nyugotnak középpontja.
gyöktől)
k. m. eszéd-tem, —tél, —ett. Eszmél, föl—ESTÜL, 1. —ASTÜL.
esmél, eszére tér,[magához jön, pl. az ájulasbói. SzéESTVE, (1), (es-t-ve) fn. tt ettvét. 1. EST.
kely szó.
Már énnekem minden estve
ESZEFICZAMODOTT, (esze-fiezamodott) ősz.
Szomorú színnel van festve
(Népd.).
mn. Képes kifejezés, s oly emberről mondják, kinek
ESTVE, (2), (L föntebb) ih. Esti időben, midőn gondolatai mintegy kisikamlottak az észtan szabáa nap lenyogszik. Béggel, ettve imádkomi. Tök is estve lyainak ösvényéről.
virágai. (Km).
ESZEFITTY, (esze-fitty) ősz. m. Székely szólás
ESTVÉDEN, (es-t-ve-ed-en) ih. Este vagy es- szerént ám. feledékeny, kinek valami kifittyen az
ténként
eszéből.
ESZEFOGYOTT, (esze-fogyott) ősz. mn. EszESTVEHÉSZIK, (es-t-ve-hész-ik) régies a mai
eitodedik helyett
telen, kinek elfogyott, elment az esze.
ESZEFORDÜLT, (esze-fordult) ősz. mn. Képes
E8TVEL, (es-trvel) ih. 1. ESTVE.
ESTVELÉDIK, (es-t-vel-éd-ik) k. Estve leszen, kifejezéssel ám. zavarodott, fonák esztt, bolondos.
ESZEFÚRT, (esze-fúrt) ősz. mn. Képes kifejea nap nyugovóban van. Képzésre olyan mint : reggézéssel ám. furfangos eszü, agyafúrt, ravasz, fortélyos.
Itdik, éjjeUdik, hajnalod*.
ESZÉJEDIK, (esz-éj-éd-ik) 1. ESZÉDIK.
ESTVELÉG, (es-t-vel-ég) önh. m. eitvelég-tem
ESZÉK, város Verőcze megyében ; helyr. EszékT. etttelg-eVem, ettveUg-tü r. estvelg-éttél, estvelg-étt ;
hm. —m v. —ént. Az idő estére kezd hajlani, las- en, —re, —rSl.
ESZEL, (esz-el, est, ész gyöktől) áth. m. eszel-t.
(u-latcan este lesz.
E8TVELÉNKÉNT, (es-t-vel-én-ként) ih. Est- Valakinek oly tanácsot, mintegy észt ad, hogy valairől estvére, minden estre, estvénként. Olyan kép- mire reá vétethessék, vagy ne vétethessék. Fttlettelni
•ísfi, mint: éjjelenként, reggelenként, nappalonként. valakit
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ESZELÉNY, (esz-e-lény T. esz-el-ény ettií igétől) fh. tt enelény-t, tb. —ét. Zöld, barna vagy kék
szinfi kis bogár, mely a szoltik gyönge hajtásait s leveleit elcsipkedi, s kiöli. (Curcnlio Bacchus).
ESZELŐS, (esz-el-«-ös, én v. én gyöktói) mn.
tt e«*e2£*-t T. —ét, tb. —ék. Oly emberről mondják,
ki nem egészen őrült vagy bolond, hanem mégis néha
oly tetteket köret el, s ügy beszél, mintha éne ment
volna el, a honnan másképen enement, enefictamodott; némely szójárás szerént enemenSt; hasonlók
holdat enü (ki eszében a hold változásaival többékevésbé fogyatkozik) bolondot (bolyongós).
ESZELŐSKÖDÉ8, (esz-el-tt-s-köd-ét) fn. tt.
entlStkodét-t, tb. —ék. Azon állapot, midőn valaki
eszeltisködik, bolondoskodás.
ESZELŐSKŐDIK,(e8z-el-«-s-köd-ik)k. m. eneI8ik9d-tem, —tel, —ott. Közbe-közbe, bizonyos alkalommal ügy cselekszik, és beszél, mint a bolondok
szoktak; bolondoakodik ; el-eljár az esze.
ESZELÖSSÉO, (esz-el-tt-s-ség) fn. tt. enelSttég-a. Eszelős állapot; azon tulajdonság, melynél
fogva valaki tetteiben és beszédében a bolondokhoz
hasonlít.
ESZÉLY, (esz-ély, én gyöktől) fh. ti enély-t,
tb. —ék. Személyes tulajdonság, melynél fogva valaki eszével élni tud, a ezélravezető eszközöket kitalálja és helyes felfogással s kellő időben alkalm
Enélylyel ét eUHátdual fogni a dologhot. Némely régieknél : t'Idom. (Prndentía).
Újabbkor! szó, de a székelyeknél megvan enéjidik (= eszély-edik) igében.
ESZÉLYÉS, (esz-ély-és) mn. tt enüyét-t T.
—ét, tb. —ék. Eszélylyel bíró; eszélylyel végrehajtott Enélyei férfiú. Enélyei ctetekedet. A bécsi, tatrosi codezekben : i&iomovmely szó ujabb időben ismét fölélesztetett
E.SZÉLYÉSSÉG, (esz-ély-és-ség) fh. tt eaélyéttég-ét. Életrevaló gyakorlati tulajdonság, melynél
fogva valaki eszével czélirányosan élni tud, ildomosság.
ESZEMÉNT, (esze-mént) ősz. mn. Kinek elment,
elfogyott az esze; vagy ki úgy cselekszik és beszél,
mintha esze nem volna. V. ö. ESZELŐS.
ESZÉNKÉDIK, (esz-én-kéd-ik) k. m. enénkédtem, —tű, —étt. Székely szó, 1. ESZÉDIK.
ESZÉNLÉT, ESZENLÉTEL, (eszén-lét v. -létei) ősz. fn. Oly állapot, midőn valaki világos öntudattal bír, midőn nem álmodik, nem ábrándozik,
nincs elalélt, ájult állapotban stb., hanem a tárgyakat megkülönbözteti, s tudja, mi történik körűié.
ESZÉNY , felu Szabolcs megyében; helyr.
Enény-be, —ben, —b&.
E SZERÉNT, ih. Ily módon; a dolognak Uy
állapotában, éhez képest E nerént, ét ne mdtkép ctelekedjetek. E nerént mát enkötröl kell gondotkodMMtfc. E nerént vége ItiStSttVk a bardttdgnak.
ESZES, (esz-es, én T. ét* gyöktől) mn. tt «M*ft v. —ét, tb. —ék. Észszel biró, kinek esze van.
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Különösen és jelesebb ért éles eszfi, jó eszü, kitfiní
belátással biró; elmés. Eltet fiatal ember. Átemel
való a játék. (Km). V. ö. ÉSZ.
ESZESÉDIK, (esz-es-éd-ik) k. m. ettetéd-U*,
—tél, —étt. Az eszenyflik; eszesebb kesd lenni.
Megeuettíik. Tapatttaldt, vittontagtdgok ét baletetá
áttol megetnetední.
ESZESEN, (esz-es-en) flt. Az észtan szabályai
szerént; elmésen. Elteién eUntétní valamit. Éneit*
megkülönböztetni a tárgyakat. Éneién megctdfolm át
ellenvetéseket.
ESZESÍT, (esz-es-ít) áth. m. enettt-étt, pár. -«,
htn. —ni v. —eni. Eszessé test; észre hoz.
ESZESKÉDÉS, (esz-es-kéd-és) fii. tt tnetkédét-t, tb. —ék. 1) Észnek, eszességnek gyakorUu.
2) Elménczkedés, az észnek fitogtatása.
ESZESKÉDIK, (esz-es-kéd-ik) k. m. enetkíd
tem, —tél, —étt. 1) Eszét, eszességét gyakorolja,beszédében eszét kitünteti. 2) Elmánezkedik, eszét fitogtatja, aprólékos észfogásokkal bíbelődik.
ESZESSÉQ, (esz-es-ség) fa. tt enettég-ét. Talajdonság, melynél fogva valaki eszes; mélybelatai;
éles gondolkozó erő.
ESZESÜL, (esz-ee-ül) önh. m. enetU-t, L ESZESÉDIK
ESZETLEN, (esz-etlen) mn. tt etteOe*-t, tb.
—ék. Kinek esze nincs, ki oly fonákul beszél vágj
cselekszik, mintha esze nem volna. Szelídebb kifejezés, mint: bolond. Átvetve: entelen. Határozólag ám.
eszetlenül. Enetlen vitelm magát.
ESZETLENÜL, (esz-et-len-ül) ih. 1) Úgy, mint
esztelenek szoktak; eszetlenek módjára v. gyanánt
Enetlentíl benélni. 2) Zavarodva, magán kivfil. Ettetlettttl J^Ocotott ijedtében.
ESZEVESZETT, (esze-veszett) ősz. mn. Aki
eszét elvesztette, vagy, kinek elveszett az eeze; megzavarodott , elméjében megháborodott EtMvenett
vármegyének bolond át itpdnja. (Km.). Keményebb
értelemben : dühöngő, veszekedő.
ESZEVESZÉTTSÉG, (esze-veszettség) ősz. fa.
Állapot, midőn valakinek esze elvész, ásás megbolondul, megtébolyodik, esze megzavarodik. A bolondság és tébolyodottsag szóknál erősebb kifejezés.
ESZEZAVART, (esze-zavart) ősz. mn. Kinek
esze meg van zavarva, ki a dolgokat egymástól nem
bírja megkülönböztetni, kinek fejében nincsenek tisztában a gondolatok.
ESZI, puszta Bihar megyében ; helyr. JSai-be,
— ben, —bSl.
ESZIK, 1. ESZIK, É alatt
ESZKÁBA, fh. tt. enkdbd-t. Széles, lapos fejű
vasszeg, melylyel a hajók oldalait öszvekapcsoljak, s
mintegy öszvevanják. Általán kapocsfaj vasból, t i.
vasbot, melynek két vége hegyezett és egyenes szögletre hajtott, hogy vele építésnél iákat, köveket lehessen öszvekapcsolni. Máskép : inkdba, inpdka. A
szanszkritban nkabh, a görögben majm-m ám. erősít,
támaszt.
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ESZME, (esz-me ám. ész-mi, észben létező, észNem Imrén a magyarban családosftható, minden
tekintetben idegen eredetűnek tartjuk. A szláv nyel- | ben támadt valami) fn. tt. eszme-1. Széles ért gondolat, fogalom, mely eszünkben támad, létezik. Felséges,
tekben ii eléforddl : stkoba.
ESZKÁBÁL, (euk&ba-al) áth. m. estkábál-t. alacson eszme. Világos, homályos eszme. Szorosabb
EnUbinl öszvekapcsol, vagy, mint a hajócsinálók ért. az észrevett tárgynak azon képe, melyet a visszamondják, összevarr. Hajófeneket eszkalálni. V. ö. idéző tehetség alkot, miért némelyek észképnek is nevezik. (Idea). Plató szerént minden lény eszme, menyESZKÁBA.
ESZKABÁLÁS, (eszkAba-al-ás) fn. tt. estkábá- nyire az eszünk előtt lebeg, vagy a tiszta szemlélet
tárgya. Locke szerént: minden tárgy, mely elménkIdt-t, tb. -ok. Cselekvés, midőn eszkábálnak.
ESZKÖZ, (ész-köz) fn. tt estkös-t, tb
ők. 1) ben van, ellentétül a kívülünk valóságosan létező tárÁltalán minden, minek közbejöttével, segedelmével gyakkal. Kant az eszme köréből minden érzéki tárnltmit testünk, végrehajtunk; mód, melylyel valamit gyat kizárt, s egyedül az észbeli tiszta fogalmat érlenünk. Ctüirdnyos vagy ctélirdnytalan eszköt. SzUk- tette alatta.

Wyei, eOttrWtttílen eszköz. Egyetlen estköt van csak
a mexMire : a stílkés. A etil elérésére bizonyos esttítöi sOktégtsek. 2) Anyagi ért. szerszám, készület,
mely Utal a föltett ezélt kiviszszük, elérjük. FSldmiw#í, kémteesekestkötei. íróeszközök. Sebészi eszkötök.
3} Az élet kényelmére tartozó különféle bútorok,
edények stb. Háti estkötök, konyhaeszközök, asztali
enitoSfc Nmet oly hitvány eszköt, hogy annak hasznát
«n Itlutnt venni. (Km.) EsnkS* nélkül tenni valamit,
WM közvetlenül.

„Megtestesült az örökös nagy eszme,
tm a teremtés befejezve áll,
S az Úr mindentől, mit lehelni enged,
Méltó adót szent zsámolyára vár.'
Az ember tragédiája (Madách Imre).
„Agyában a hiteszmék harcza kél,
Nem boldogul az észnek fényinél."
Vachott Sándor.

ESZMECSERE, (eszme-csere) ősz. fn. Eszmék
ESZKÖZLÉS, (esz-köz-1-és) ősz. fn. Cselekvés,
felváltása, azaz, midőn valamely tárgyról többen felwly iltal valamit eszközlünk. V. ö. ESZKÖZÖL.
váltva közlik észrevételeiket, gondolataikat. EszmeEtatt eszközlésedre történt. Eszközlésednek köszönöm.
csere által világosságra deríteni valamit.
ESZKÖZLÖ, (esz-köz-1-ö) ősz. fn. 1) KözbenESZMEI, (esz-me-i) mn. tt. eszmei-t, tb. —ék.
JH végrehajtó. 2) Szélesb ért. valamit megtevő,
Eszmében, gondolatban létező, észben foganszott.
«*en«, alapító. V. ö. ESZKÖZÖL.
Eszmei tárgyak, lények. Ellentéte : tapasztalati, v.
ESZKÖZÖL, (esz-köz-öl) ősz. áth. m. eszközöl- tárgyilagos.
te ». eiztStlSUem, —tél v. estkSzlSttél, —t v. eszkötESZMEILEG, (esz-me-i-leg) ih. Nem a tapasziStt, htn. —m v. estkötleni. 1) Valamit közbejáris
talat szerént, vagy tárgyilag, hanem egyedül gondoUtal végrehajt, megnyer. A szegények standra felsőbb
latban , eszmében. Eszmeileg fogni fel valamely
Mye* segítséget eszközölni. A követek béketéget emköstárgyat.
Ütttk át ellenfelek kötött. 2) Szélesb ért. megtesz, elESZMEISÉG, (esz-me-i-ség) fn. tt. eszmeiség-ét.
T
<g« valamit; szerez. Kedvedért mindent estköxlok.
A tárgyaknak egyedül eszme gyanánt felfogása, és
fti lettlet estkStölni a kivándorlók számára.
tekintése (Idealizmus), midőn az észrevéve) v. bölESZKÖZÖLHETLEN, (esz-köz-öl-het-len) ősz.
cselő csak magát tartja valódi lénynek, a kívüle lévő
nn. Amit eszközleni, azaz végrehajtani, közbejárástárgyakat pedig csak tüneményeknek , képzeteknek
Mi megtenni, teljesíteni nem lehet. Mint határozó :
veszi. Az eszmeiségnek különféle alakjai vannak.
<ttköiölhetlenül.
ESZMÉL, (esz-me-el) önh. m. eszmél-t. 1) Eszén
ESZKÖZÖLHETŐ, (esz-köz-öl-het-ö) mn. tt.
van,
öntudattal
bír, magát a külső tárgyaktól megt. Amit közbejárás, közbevetés, bizonyos
««kotök és módok használása által megtenni, végre- különbözteti. 2) Valamely tárgynak eszméjét, azaa
képét az észben eléállítja. Különféle tárgyakról e*a^Jtini, elérni lehet.
ESZKÖZTAN, (eszköz-tan) ősz. fn. A sebészet- mélni.
ESZMÉLÉDIK, (csz-me-el-éd-ik) k. m. eszméiéi tton ága, mely a sebészi eszközökről, s azok
led-1 em, —tél, —étt. Magához tér, eszére jön, a köhwznilataról oktatásokat ad.
rülötte lévő tárgyakat különböztetni kezdi. Ájulásból,
ESZKÖZTANÍTMÁNY, (eszköz-tanítmány) ősz.
ijedésböl, álomból eszméledni.
fn. Tanitmány a sebészi eszközökről és azok haszESZMÉLÉS, (esz-me-el-és) fn. tt. eszmélét-t, tb.
ntUtí módjáról.
—ék.
Szellemi működés, midőn valaki eszmél.
ESZKÖZTAR, (eszköz-tar) ősz. fn. Általán, eszESZMÉLET, (esz-me-el-et) fn. tt eszmélet-ét.
kötök tán; különösen a sebészi eszközök gyüjtemé, wgy oly tárcza, melyben a sebészek magukkal Öntudat, midőn valaki saját lényét a külső tárgyak| tói megkülönbözteti, midőn önerejét, létét érzi. Etzjak eszközeiket
ESZLÁB, TISZA—, falu Szabolcs megyében; \ méletét elveszteni. Eszméleten kioül lenni. Eszmélet néli kuli beteg.
E»iUr-<m, —rá, —roi.
27
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ESZMÉLETLEN, (esz-me-el-et-len) mn.tt.wzméletlen-t, tb. —Oc. Eszmélet nélkül levő; aki öntudattal nem bir; aki magán kívül van. Ettméletlen
gyermek. Ettméletlen beteg. Mint határozó : eszmélet
nélkül, eszméletlenül.
ESZMÉLETLENÜL , (esr-me-el-etlen-ül) ih.
Eszmélet híjával, öntudat nélkül, magán kivfil. EstmOeOenal fetottt halálát ágyán.
ESZMÉLKÉDIK, (esz-me-el-kéd-ik) k. m. «wmffkid-tem, —tél, —étt. Folytonosan eszmél, vagy
az öntudat nélküli állapotból lassan-lassan öntudatosba megy által. A mesét* különféle tárgytikról emmélkedik. Ájulát után etsmélkedni.
ESZMÉLTET, (esz-me-el-tet) áth. m. ettméltetétt, pár. ettmél-tett. Eszközli, okozza, hogy valaki eszméljen; eszmélővé tesz.
ESZMÉNY, (esz-me-eny, mintegy et*me-any,
azaz eszmék szülője, alapja) fa. tt ettmény-t, tb.
—ék. Általán, merő eszmékből, azaz képzetekből
alakított gondolatbeli lény. Továbbá példányeszme,
előkép, mely után más képek, más gondolatok, más
eszmék alakulnak. (Ideál). Különösebben a szépmüvészetben jelenti azon eredeti képet, mely a művész
képzeletében lebeg, s melyet ő nem scolgailag a természet után alkotott, hanem az eszmei örök szépnek
saját költői erejével felfogása után képezett De van
eszmény az igaz és jó birodalmában is. (Eteményi
igauág, euményí jog).
ESZMÉNYÉSÍT, (esz-me-eny-és-ít) áth. m. et»ményettí-éU, htn. —ni v. —eni. Valamely való, létező tárgyat eszményiséggel ruház fel, úgy alkotja,
úgy állítja egybe, hogy az eszmény kívánalmainak is
megfeleljen, vagy azokhoz közeledjék.
ESZMÉNYE8ÍTÉ8, (esz-me-eny-es-ít-és) fa. tt.
etfményettiét-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki esz
menyééit
.Hát a rideg valónál áUjak-é meg?
Euményesítés ad müvünkbe lelket"
Madách.
ESZMÉNYI, (eu-me-eny-i) mn. tt. ettményi-l,
tb. —ék. Eszményt illető, eszményre vonatkozó; az
eszmei világba áthelyezett; előképül szolgáló. Énmenyi tárgyak. Etményi müvek. Ettményi ttobor, arctkép. Enményi igattágok. Ellentéte : valódi, tapatttalati, letető.
ESZMÉNYILEG, ess-me-eny-i-leg) ih. Nem
valódi, vagy nem pusztán valódi tárgy, vagy csupán
tapasztalat után, hanem a képzelő erőnek, vagy én
nek is alkotása szerént; előkép gyanánt Ettményileg
fogai fel valamely tárgyat. EitményÜeg futett kép.
Etuményileg megállapított igauág.
ESZMÉNYISÉG, (esz-me-eny-i-ség) fa. tt «
mé*yitég-et. Ás eszmének vagy eszmelénynek azon
tulajdoniága, melynél fogva az egyedül a képzeletí
erőben vagy énben létezik, és valóságos tárgy nem
felel meg neki. Különösen a szépművészetiben, a mű
nek, úgyszólván a földi vagy emberi tapasztalaton
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fölül emelkedése, s a valódinál magasabb, fenaégeab
alakban elétfinése. V. ő. ESZMÉNY, ESZMÉNYI
ESZMEROKONSÁG, (eszme-rokonság) ősz. fn.
Rokonság az eszmék között, melynél fogva bizonyáé
tulajdonságaikra nézve egymáshoz hasonlítanak. (AfInitas idearnm).
ESZMETAN, (eszme-tan) ősz. fa. Az elméleti
bölcselet azon része, mely az eszmék tulajdonságút,
különféleségét stb. tárgyalja. (Ideológia).
ESZMETÁESITÁS, (eszme-társítás) ősz. fa.
Cselekvés, midőn bizonyos eszméket egymáshot kötünk, melynél fogva egyik a másikat eszünkbe juttatja. (Associatío idearum active sumta).
ESZMETÁRSULAT, (eszme-társulat) ősz. fii.
A rokoneszméknek azon egymásközti viszonya, mely
szerént egyik a másikat kölcsönösen felkölti énünkben, pl. eszmetársulat van a jel és jelelt tárgy kötött,
milyenek : a feszület és Idvezitőnk halála; a temeti,
és halottak eszméi között (Associatio idearam objective sumta).
ESZPÉTE, puszta Somogy megyében; helyr.
Etepété-n, —re, —röl.
—ÉSZT, igeképző, mély hangon : — «*,
lásd : ezt
ESZTÁN, L EZTÁN.
ESZTANA, 1. ISZTINA.
ESZTÁR, falu Bihar megyében; helyr. Enikőn, —rá, —ról.
—ESZTEL, igeképző, mély hangon —autói;
lásd : ezt
ESZTELEN, (esz-telen, ét* v. ét* gyöktől) mn.
tt. etttelen-t,ti>. —ele. Kinek esze nincs; ostoba, buta.
A bolond szónak gyöngédebb kifejezése.
ESZTELENKÉDIK, (esz-telen-kéd-ik) k. m.
eutelenkéd-tem, —tél, —éti. Ész ellen v. nélkül, buta, ostoba, balgatag módon cselekszik ; bolondozik;
tréfából úgy tesz, mintha esze nem volna.
ESZTELENSÉO, (esz-telen-ség) fin. tt. tatéintég-ét. Észnélküli állapot, vagy tulajdonság; bolondság; butaság; ostobaság; tréfából elkövetett bolondos csíny; meggondolatlan könnyelműség. A fád
ember tok etttelentígbe tántorodik. Kiméletesb k
gyöngébb kifejezés, mint a bolondság.
ESZTELENÜL, (esz-telen-ül) ih. Ész nélkül;
magán kívül; bolondul; ostobául, butául; meggondolatlan könnyelműséggel. EtntelenVl fvíni mérgeket
fol-alá. Etttelenttl etelekedni. Entelentíl eljdtaama
nerenetét.
ESZTELNEK, falu Erdélyben, Háromszékben;
helyr. Etntelnek-én, —re, —rSl.
ESZTENA, (1), fn. tt tntenát. A székelyeknél
ám. jnhálló hely, juhfejő szín; akol, hol a jnhoktó
fejik. Máskép : úttína, (a románoknál is ntena v.
tttina). V. ö. ISTÁLÓ.
Szanszkritul tthánan, ám. állás, tanya; ide tartozik a hellén fftfjtal; a szláv nyelvekben eléfordalnak : ttena, tttina, tttjena kőfal jelentéssel, de ezek
inkább a néniét 5<íin-val látszanak rokonoknak.
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ESZTENDŐS, (ezten-idős) ősz. mn. tt esttendős-t v. —ét, tb. —ék. Ami már egy esztendő óta
étezik, tart, él. Esztendős gyermek f esztendős kalap,
csizma. Ha több esztendőt akarunk értetni, az illető
szám áll előtte. Három esztendős csikó. Tűt esztendős bor.
ESZTENDÖSZÁM, (esztendő-szám) lásd : ÉVSZÁM.
ESZTENDŐT ÁLTAL, ESZTENDŐT SZAKA,
ih. Egész esztendő folytában, elejétől végig. Esztendőt
által úton lenni.
ESZTENDÖZ, (ezten-időz) áth. m. esztendöz-tem,
•tél, —ott. Valamit esztendőről esztendőre elhalaszt. Esztendötni v. elesztendözni a terv végrehajtását.
Kém igen van divatban.
ÉSZTEN EZ NAP v. NAPON, (ezten ez nap
v. napon) ih. Mához egy hétre, t i. a napoknak folyása egész addiglan, míg ismét ezen mostani nap
kerül elé. Használták Thelegdi, Biró Márton, s más
régiebbek. Eléjön Molnár Albertnél is.
ESZTÉNY v. ESZTEVÉNY, falu Erdélyben,
Doboka megyében; helyr. Esztény-be, —ben, —bői.
ESZTEK, (1), (héber szó, némelyek szerént ám.
csillag, mások szerént : zöld myrthus), női kn. tt
Eszter-1, tb. —ék. Az ó testamentomi zsidó nevek
egyike. Eszter könyve.
ESZTER, (2), puszta Baranya megyében; helyr.
Eszter-be, —ben, —bői.
ESZTERAO, fn. tt eszterag-ot. Gólya, czakó.
Élnek vele a székelyek.
Idegen eredetűnek látszik; németül Storch, svédül,
dánul stork stb. Talán csörgő, (azaz kelepelő) hangja
utánzása.
ESZTERGA, fn. tt. esztergá-t. Az úgynevezett
esztergályos mesteremberek mUeszköze, főszerszáma,
melynek segítségével munkáikat készítik. Esztergában
csinált munka. Az orbis pictusban vésflt jelent
Természeti hangot utánzó szónak látszik, minthogy forgatáskor folytonos stter hangot ad, tehát ám.
sztergó, rokonok vele a magyar tőrgö, csörgő, csikorgó
szók is; rokonnak látszik a hellén áffTQCtfaiot is,
mely a többek közt nyakgerincz jelentéssel bír; egyébiránt megegyezik vele a szláv sztrug. Törökül cttícrík,
honnan : csikríkdsi ám. esztergáé.
ESZTERGAACZÉL, (eszterga-aczél) ősz. fn.
Forgó aczéleszköz az esztergában, melynek crörlő
alakú éle és erős hegye van.
ESZTERGÁL, (1), (esster-ga-al) 1. ESZTERGÁLYOZ.
ESZTERGÁL, (2), falu Szála megyében; helyr.
»A farsangnak kezdetével
Esztergál-on, —rá, —ról.
Esztendőre,
ESZTERGÁLOS, (eszter-ga-al-os) 1. ESZTERKész lesz, monda, mindenével
GÁLYOS.
A kendőre."
Verseghy.
ESZTERGÁLY, (1), (eszterga-aly) lásd : ESZüt több eutendőt akarunk értetni, akkor az illető TERGA.
ESZTERGÁLY, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, fal(<• tó, károm, négy stb. számok állnak előtte. Két
'*xtndöre fogadni bérbe valamely hátat. Tís esztendőre vak Nógrád megyében ; helyr. Eazterydly-on, —rá,
t' be katonának.
—ról.
27*
ESZTENA, (2), L ISZTINA és SZTANA.
ESZTENABER, (esztena-bér) ősz. fn. Bér, melyet ajuhfejfe bérlői az esztenától, azaz fejőhelytől
fisetnek.
ESZTENAKARÁM, (esztena-karám) ősz. fn. Az
óztatok, azaz juhokat fejő akolnak kerítése.
ESZTENAL, (esztena-al) áth. m. uztendl-t. Esztenib* lár. A juhokat esntenálni. V. ö. ESZTENA.
ESZTENÁLÁS, (esztena-al-is) fn. tt. esttenálái-t, tb. —ói. A juhoknak esztenába zárása, eaztenibuj tartása.
ESZTENDEI, (ezten-idöi, 1. ESZTENDŐ) ősz.
ma tt tntendá-t, tb. —ék. Enzteudőre való ; esztendeig tartó; egy esztendőben létező. Esztendei fizetés,
bér. Sutáidéi takarmány. Esztendei munka, utazás.
Uuíí tataidéi termét. A régieknél eléjöu esztendőé
helyett is. „Mikoron volna tizennyolcz esztendei ember.' Nédor-cod.
ESZTENDŐ, ősz. fn. tt eszUndö-t. Harmadik
uemllyraggal : esztendeje. Azon időkör, mely alatt a
fold megteui nap körüli útját, vagy mely alatt látezólag a nap futja be azon égi ösvényt, melyet nap
ítjáttakvtgj állatkSrnek nevezünk, mi 365 nap, 5
óra, 4 perez és 48 másodpercz alatt történik meg.
Kói életben 865 napot számítunk egy esztendőre, s
nevezzük közönséges esztendőitek v. évnek. Minden
negyeiuk esztendő pedig 366 napból áll, és stökönek
mondjak. Keresztény időszámítás ;zerént az esztendő
január elsőjén veszi kezdetét, u. m. Urunk körülmeteltetése napján; s ez az új esztendő napja. Ó vagy
níU, jövS, következő esztendő. Egyházi esztendő, mely
Advent elaö vasárnapján, polgári esztendő, mely január elsőjén, katonai esztendő, mely nov. elején kezdődik, hkolm esztendő. Esztendő, ül esztendőre. Egy
t*er egy esztendőben. Esztendeje, hogy nem láttalak.
esztendeje múlt f Esztendeig betegeskedni. Eszmúlva. Esztendő ilyenkor. Esztendő ez nap
történt.
Elemezve : esten-idő, t i. az időnek folyása
addiglan, míg iámét ezen mostani idő kerül elé;
teljesen hasonló öazvetétel éhez : eztennap v. ezten«aten) és nap ; 1. ezt
ESZTENDŐI, 1. ESZTENDEI.
ESZTENDŐNKÉNT, (ezten-időnként) ősz. ih.
Minden esztendőben külön véve, esztendőről esztend
°re- Esztendőnként fürdőbe menni.
ESZTENDŐBE, (ezten-időre) ősz. ih. Midőn
miuden előtétéi nélkül áll, ám. a legközelebbi észten
Jcben; jövő évben.
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ESZTERÓ, ESZTERÚ, fn. tt euterfa. Danán
túl ám. víz árja ellen készített erős gát, töltés, melynek alapját kecskelábak, gerendák teszik. Eléfordűl
a Góry-codexben, hol fogas állást jelent, melyre *
húst akgatják, pl. a mészárosok. Ét élete* rágalmatok hatonlatoiak át méttdrot ebeiket, kiknek vérei át
ajakak, ét nem gondolnak a* etttróba vetett nép láttál. (8. 1.) Paranetolá, hogy Vet felvongydk ős éntróra. (28. 1). A Nádor-codexben valamely kínzó euközt jelent: .Szent Adorján eszterún vitetek a oászár eleibe."
Alaphangra és értelemre rokon az etttrtnga uival, és idegen eredetűnek látszik, s a latin ttrmgo é»
német ttreng szókkal rokonítható. V. ö. ÖSZTÖRŰ
ESZTEVÁTA, ESZTOVÁTA, 1. OSZTOVÁTA
és SZÖVŐSZÉK.
ESZTEVÉNY, 1. ESZTÉNY.
ESZTERGÁRÓL, 1. ESZTERGÁL.
ESZTI, női kn. tt Ettti-t. Eszter szó káesuzoje.
ESZTERGÁROS, 1. ESZTERGÁLYOS.
ESZTOK, (ész-tok) ősz. fn. A székelyeknél ám.
ESZTERGÁROZ, 1. ESZTERGÁLYOZ.
koponya. Nem tok van át entokban.
ESZTERGÁS, 1. ESZTERGÁLYOS.
E8ZTREGNYŰ, falu Szála megyében; helyr.
ESZTERGAVAS, (eszterga-vas) ősz. fn. 1. ESZJStttregnyé-n, —re, —r*í.
TERGAACZÉL.
ESZTRENGA, fn. tt enírengd-t. Elzárt heJ/
ESZTERGAVÉSŰ, (eszterga-vésn) ősz. fn. Véső
az akolban, hol a juhokat fejik. Tolongnak, mát m
vas eszköz az esztergában.
ESZTERGÁZ, (eszterga-az) 1. ESZTERGÁ- etttrengdra hajtott juhok. (Km.) Átv. ért. szoros fenyíték. Ugyan eutrengdba vették 8 kelmét.
LYOZ.
Románul ntrunga, úgy látszik a latin itrmgt
ESZTERGÁM, 1. ESZTERGOM.
ESZTERGOM, fn. tt Entergom-ot. Sz. kir. va- után, melylyel a német ttreng is rokon értelmű. A
ros, melynek átellenében a Garan a Dunába szakad. magyarból így lehetne elemezni : ött-terengo, ani
A latin Ittrogranum és szláv Ottríhron, Ottri- korlátolt szfik hely, hová a juhokat öszveterengetik,
ESZTRENűAL, (esztrenga-al) áth. m. etttrmhom után képeztetett A törzs Ister, a Duna régi neve.
ESZTERGOMI, (esztergom-i) mn. tt ettiergo- gdl-t. Esztrengába szorít, hajt, zár. Átv. ért. kemény,
tm'-t, tb. —ok. Esztergomba való, ott lakó, onnan erős fenyíték alá vesz valakit; fartat, uorít, zaklat
ESZTRENY, falu Gömör megyében; helyr.
eredő, azt illető, arra vonatkozó. Eutergomi értek,
Etttreny-be, —ben, —667.
vár. Entergomi borok.
ESZTRÓ, fáin Szathmár megyében; helyr. A*
ESZTERGYA, 1. E8ZTERHA.
ESZTERHA, ESZTERHAJ, fn. tt. enterhaj-t rrf-n, —ró, —rdl.
ETED, fala Erdélyben, Udvarhely székben;
v. —át, tb. —ok. A házfödélnek azon alsó része,
mely a falon kivfll kinyúlik, s a lefolyó vizet a faltól helyr. Etéd-én, —re, —r&.
elveti.
—ÉT, (1), igeképző, mély hangon —AT. L.
Mennyiben erent képez, a magyar nyelvből így -AT, (1).
-ÉT, (2), igenévképző; 1. —AT, (8).
elemezhető : érett-haj v. erettt-haj. Egyébiránt egye—ÉT, (S), tárgyeseti rag; L —AT, (8) és «zik vele a szláv ttrecha, mely házfödelet (ezerhát),
képen —t mint tárgyeseti rag.
egyszersmind eszterhajt is jelent
—ETEG, 1. — ATAG.
ESZTERHÁZ, (1), L ESZTERHÁZA.
—ETEL, 1. —ATAL.
ESZTERHÁZ, (2), (eszterha-az) áth. m. enttrETEL,
patak Erdélyben.
Mu-tam, —tál, —ott. Az épületet eszterhával ellátja,
ETELE, férfi név, tt. Etelét. Atüa, Attilano*.
csepegőt csináltat V. ő. ESZTERHAJ.
Etele a hunnak fejedelme. (Attyla qui Hongaríco idioESZTERHÁZA, falu Soprony megyében; helyr. mate Ethele dictus est Thuróczy).
Ettterhatdm, —rá, —ról.
. . . . .Árpád
ESZTERHÁZÁS, (eszterha-ac-ás) fn. tt enterA
hajdanta dicső Etelének hős unokája."
Mtdt-t, tb. —ok. Az épületnek eszterhával ellátása.
Vörösmarty.
ESZTERICZ, fn. tt enteriet-et. Szálában ám.
«gy rúdból álló lajtorja, melynek fogai kétfelül ki- A Volga vizét is hívták Etel v. Átélnek, honnan :
illának , milyen a csőszök földbe ásott lajtorjája. V. Etelküt v. Atelkün, mely az ital (ss vím) ssótól latÖ.ESZTERÓ.
szik származottnak. Erdélyben ma is van Etel nevfi
patak. Többire v. ö. ATILA.
ESZTERJA, ESZTERJE, 1. ESZTERHA.
ESZTERGÁLYOS, (eszterga-aly-os) fh. tt etttergályot-t, tb. —ok. Mesterember, ki különféle kemény anyagokból, pl. fából, csontból, szaruból, gyántakőből sajátságos eszköz (eszterga) által miveket
készít.
ESZTERGÁLYOSSÁG, (eszterga-aly-08-ság)fh.
tt entergdlyottdg-ot. Esztergályos mesterség. Emtergdlyotsdgot tanulni.
ESZTERGÁLYOZ, (eszterga-aly-oz) áth. m.
entergályot-tam, —tál, —ott. Valamely míret esztergában készít, csinál. Pipatzárakat, nopókdkat, etapokat etttergdlyoeni. Megetttergdlyoe, kientergdlyo*.
ESZTERGÁK, (1), tt. eutergdr-t, tb. —ok; L
ESZTERGA.
ESZTERGÁR, (2), falu Veszprém megyében;
helyr. Etttergdr-on, —6a, —Ml.
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ETELKA, 1. ETELKE.
ETELKE, női kn. tt ETELKÉT. Adelhais.
Magyar elemzéssel Etele szó kicsinzője; a menynyiben pedig a német Adué, Adelheid értelmében
Tétetik, ez nemest jelent
—ÉTEN, mély hangon — ATÉN, toldalékos
végzetek ilyetén, olyatén névmásokban, ily éten, oly
oson vagy ilyet eme, olyat ama toldásos alakokból
oazvcforradva.
ETÉNTÓK, L NETÉNTÓK.
ETES, falu Nógrád megyében; belyr. Etet-én,
—re, — rSl.
—ETÉS, (et-és) mély hangon —ATOS, (at-os)
ősz. melléknévképző, ezen közdiratú szókban: kellemetet, figyebn-etes, tterelm-etei, élem-etet, ttemérm-etes ;
alkalm-atot, norgalm-aiot. Nem egyéb mint az öt, £»
képzőnek megkettőztetése, az elsőbbik « t-re változván, igy kellem-et, keUem-et-et, kellem-et-et, ttorgalmat, ttoryalm-at-ot, storgalm-at-os. Ily kettőztetés van
ezekben is : lltv-it-es, mak-act-ot (Simái Kristófnál),
mtryyü-ut-ot (= mérges, a székelyeknél); ilyen a régieknél Sröm-etet-t, e helyett öröm-es-t. Ugyanazon
ét át (első tag) marad meg, ha azon szókhoz len, Ián
képző is járni; mint keUem-et-len, figyelm-et-len, stemin*-et-len, alkalm-at-lan, storgalm-at-lan ; mikből
szintén megtetszik, hogy a uemlő vagy fosztó jelentés nem a te ta, hanem a len Ion tagokban rejlik;
•ért az elsőbb öszvetételekben (etet, atot), semmiféle
nemié* vagy tagadás nincsen. V. ö. — ATLAN, és
—ETLEN képzőket
ETFALVA, helység Erdélyben, Háromszékben;
helyr. Etfalvá-n, —ró, — ról.
ÉTBE, falvak Abaúj és Pozsony megyékben;
helyr. Etké-n, —re, —TŐI. A névtelen jegyzőnél eléjön a hét vezér közt Ond mint Ete atyja, kitől a Katám é* KSlctey nemzetség eredt
—ETLEN, mély hangon —ATLAN, tagadást
vagy nemlést jelentő képző. Kétséget nem szenved,
hogy a t betfl szintén lényeges benne, minthogy az
neveknél «-ből változott el, pl. véget, végetlen (= végeslen), keltemet kellemetlen (= kellemeslen); néha az
ét megfordítva is mint gyermeket gyermekeilen v. gyermtkteltn; igéknél pedig épen igenevekből származott,
mint ml ittlét tUletlen, ken kenet kenetlen (vagy kenrttJep); sőt nem alaptalan azok véleménye sem, kik
abban épen magát az ét v. it (= tesz) igeképzőt látják , znire kitűnő példa met-it-Un; mindazáltal, ha
már egyszer megvan a törzsben a t betű, minden jeles
iró gyakorlata szerént elmaradhat a másik t (ta, te v.
át, etj, hacsak különben zavart nem okoz, mint életlm e» élettelen. L. —ATLAN és v. ö. —ETÉS.
ÉTBE, fáin Pozsony megyében; helyr. Etré-n,
—r«, —T&.
—ETT, L —ATT.
—ETTE, L —ATTA.
ETTE, falu Komárom megyében; helyr. Etté-n,
r€f
rof*

ETTES—EVEDES
ETTES, L ETES.
ETYEK, falu Fejér megyében; helyr. Etyek-én,
—re, —röl.
ETYEPETYE, a latin appeíitut-ból elrontott
szó. Jó eíyepetyét.
EUGÉNIUSFALVA, helység Baranya megyében ; helyr. —falván, —falvára, —falvárol.
EURÓPA, fn. tt Európát. Terjedelemre legkisebb, de legmiveltebb világrész. Nevét ezen földrésznek már Herodot sem tudta földeríteni. Némelyek
azt a lakosok fehér színétől, mások Európa vagy
Europos személyektől származtatják, (Fnnke. RealSchullexicon), mások ismét a héber 3~1^ szótól, mely
estét v. napnyugotot is jelent, s e szerént annyit tenne , mint nyugati fold (t i. keletről tekintve).
EURÓPAI, (európa-i) mn. tt. európai-t, tb.
—ok. Európából való, ott létező, termő stb.
EV, (1), elvont gyök; fenn van az evet, evet,
evictk, evictkel szókban, és ezek származékaiban. Jelentése : élénk, fürge mozgás. Rokonságok a szanszkrit : ab, amb (menni, mozgatni), hellén tWoj, tnopcu
stb. A finn nyelvben evá ám. uszószárny (pinna piscium). A magyar származékok általánosb jelentéssel
bírnak.
EV, (2), fn. tt evet. A kóros állati testben
képződő, ritka, átlátszó, gyúlasztó, rósz indulata folyadék , mely körül néha vadhús keletkezik. (Ichor,
Jauche). Különbözik tőle : geny, 1. ezt Rokona vastaghangon a romlásra, rohadásra vonatkozó avat
gyöke : av.
Peraául hav v. hév.
—EV, L —EVÉN.
EVANGÉLIOM, EVANÖYÉLIOM, (hellén szó
tiayyéhov) fn. tt evangyéliom-ot. így neveztetik az
új testamentomnak azon négy első könyve, melyekben Idvezítőnk élete és tanítása foglaltatik. Görög
értelménél fogva ám. jó, kedves hirdetmény, minthogy benne a legszentebb és legüdvösb tanok hirdette tnek.
EVANGÉLIUMI, EVANGYÉLJOMI, (evangyéliom-i) mn. tt evangyéliomi-t, tb. —ok. Evangyéliomból való, azt illető, arra vonatkozó. Euangyéliomi
tanok, példabeszédek. Evangyéliomi tanácsok.
EVANGÉLIOMOS, EVANGYÉLIOMOS, (evangyéliom-os) mn. tt. evangyéliomos-t v. —át, tb. —ok.
Evangyéliommal ellátott, azt tartalmazó, magában
foglaló. Evangyéliomos könyv.
EVANGÉLISTA, EVANGYELISTA, fh. tt.
evangyelittdt. Szent személy, ki evangyeliomot írt.
Szent Máté, Márk, Lukács ét Janót evangyelitták.
EVED, (ev-ed) önh. m. eved-t. Evféle tisztátalan nedv fejlődik ki belőle. Eved afekély, teb, lásd :
EV, (2) fn.
EVEDES, (ev-ed-és) fh. tt evedét-t, tb. —ék.
Kóros állapot, midőn az állati testből év nemű, rósz
indulata folyadék fejlik ki.
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EVEZÉS—ÉVÜL

R-EVEDSÉG, (ev-ed-eég) fia. tt eved$ég-el. A testnek uon állapota, vagy nyavalyás tulajdonsága, midőn evféle rútság undokitja.
EVEDT, (ev-ed-t) mn. tt evedt-et. Evvel bevont.
Evedt fekélyek.
EVEDTSÉG, (ev-ed-t-ség) L EVEDSÉO.
—EVÉN, névképző eleven (él-even), mer-even
Siókban; sajátlag az ó* részesülőből lett tv, (éld elev,
merS merev), ebből további kisarjadz&s által —ev-en;
merev újabb időben egyszerűbben is használtatik. V.
5. —ö részesülői képző.

talevetni 9 Dunát v. Dunán. Béevetni a tavat vagy a
kikötőbe. Elevetm. Kievetni a partra. Vtt ment&xn,
vagy vín ellen evetni. Átv. ért. mondjak a madarakról , midőn repülnek, s szárnyaikkal evező gyanánt
csapkodják a levegőt

EVESÉDÉS, (ev-es-éd-és) fn. tt evetedit-t, tb.
—ék. Az állati testnek azon állapota, midőn evesedik.
EVESÉDEK, (ev-ea-éd-ik) k. m. eveied-tem,
—tél, —itt. Eves állapotba megy által; evféle rúttággal behúzódik. Euetedik a teb, fekély.
EVESÍT, (ev-es-ít) áth. m. evettí-étt, htn. —m,
v. —eni. Evessé tesz, okozza, hogy a kóros gyuladásban levő test evessé legyen.
EVESSÉG, (ev-ee-ség) fn. tt. eveuég-ét. 1) Tű-,
lajdonsága valamely sebnek, fekélynek, daganatnak,
kelésnek stb., melynél fogva év foly ki belőle. 2)
Maga az evfolyadék, rútság. Kinyomni a kelét evettégét.
EVESÜL, EVESÜL, (ev-es-ttl-t) önh. m. evetU-t.
Evessé lesz; eves, azaz rútságos állapotba megy által
Evetül a teb.
EVESÜLT, EVESÜLT, (ev-es-ül-t) mn. tt evetült-et. Evessé lett, evvel behúzódott, évtől folyó.
EvetUlt lobot bántalom.

EVEZIK , (ev-ez-ik) L EVED.
EVEZKÉL, (ev-ez-kél) 1. EVEZŐÉT.
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„Magas repülésre elindult sok szarka,
De heába evez, nem bírja a farka. *
Faludi Ferenci.

EVEZÉS, (ev-ez-és) fn. tt evetét-t, tb. -ék.
Cselekvés, midőn valaki vagy valami evez. Régiesen,
EVES, (ev-es) mn. tt. ewe»-t v. — tt, tb. —ék. pl. a Tatrosi codezben : evetet.
EVEZŐÉT, (ev-ez-get) önh. m. eve*get-ttn,
Evvel bemocskitott, a miből év fejlődik ki; rútságos.
Evet »eb, feküy. Evei kelevény. Eoet kon, var. Rokona —tél, —étt. Folytonosan vagy könnyeden, kényelmesen evez.
a bfizhödt, romlott nedvre vou»tkozó avat.

EVET, v. EVÉT, (evet) fn. tt. eveí-eí. Kisded
emlős állat, melynek első lábain négy, a hátalsókon
öt körme, s hosszú bozontos farka van, hasa fehér,
a többi szőre pedig világos pej, s télen színét szürkére változtatja. Igen élénk, s könnyű ugró állatka,
az erdőkben lakik. Gyermekek nyelvén: mókut. (Sciurns). Néhutt: csibabó és ctaj. Frít, mint át evet. Nekét át evetet hátnál megtartani. (Km.) Evet-kOnnyütéggel ugrándotni.
.Hint az evet felültében
Meg sem mozdul lágy nyergében."
Faludi.
„Jó lovára ismég mint evét fólugr*,
De gyorsan sok török siete utána.'
Gr. Zrínyi Miklós.
EVÉTKE, (ev-et-ke) fn. tt evetké-t. Kisded,
fiók evet
EVEZ, (ev-ez) önh. m. eve*-tem, —tél, —élt.
Hajót, csónakot, ladikot stb. evezővel, evezőlapáttal
BÚB, vontat Oszvetételeiben tárgyesetet is vonz. Ál-

EVEZŐ, (1), (ev-ez-ő) mn. tt evetS-t. Mondjak
1) személyről, ki evez. EveiS legények. 2) lapátról,
melylyel az evezés történik. Euetö lapát.
EVEZŐ, (2), (1. föntebb) fn. Lapát alakú nyeles eszköz, melylyel a hajót, csónakot, stb. víz mentében vagy ellen, vagy akármely irányban vonják,
EVEZŐGÚZS, (evező-gúzs) ősz. fn. Kötél- vagy
vesszőgúzs a hajó, csónak oldalán, melybe az evező
nyelét belehúzzák.
EVEZŐLAPÁT, 1. EVEZŐ, fn. 2).
EVEZŐLYUK, (evező-lyuk) ősz. fn. Nyilát,
vagy bevágás a hajó oldalán, melybe az evező nyelét
behelyezik, hogy ide-oda ne csuszkádon.
EVEZÖNYEL, (evező-nyél) ősz. fn. Az evezölapát rúdja, fogatója. Megragadni át evetönyelet.
EVEZŐPAD, (evező-pad) ősz. fn. Kerenztdesska
a hajón, csónakon stb. melyen az evexőlegéuyek
ülnek.
EVEZÖRÚD, (evező-rúd) 1. EVEZÖNYEL.
EVEZŐS, (ev-ez-ő-ös) mn. tt. evet&t-t v. —ét,
tb. —ék. Evezővel vagy evezőkkel fölszerelt, hajtott
Evetöt hajók.
EVEZŐSZAB, (evező-szár) ősz. fn. 1. EVEZÖNYEL.
EVEZÖSZEO, (evező-szeg) ősz. fn. Némely hajókon , különösen a talpakon az evezők nem gúzsba
vannak húzva, hanem szeggel erősittetnek meg, ezt
nevezik evezőszegnek.
EVEZÖTOLL, (evező-toU) ősz. fn. A madaraknál azon szárnytollak, melyekkel a levegőt hajrák.
EVICZK, (ev-icz-k) fn. tt eviotk-et. Némely folyadékokban, különösen ecsetben találtató apró fürge
állatkák.
EVICZKEL v. EVICZKÉL, (ev-icz-kel v. evicz-ke-el) önh. m. evictkel-t. Apró eczetféreg módjára
ugrándozik, ficzkándozik, ide-oda hánykolódik. Éviét
kel a gyermek, midőn a vüben unkái, » keudt, lábaü
hanyja-veti.
EVŐ, EVŐDIK, 1. EVŐ, ÉVÖDIK É bötü
alatt
ÉVÜL, (ev-fil) 1. EVESÉDIK.
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EZ—EZÉNBE

EZÉNFÖLÜL—EZER

EZ, mutató névmás, tt et-t, (némely tájakon
humUatban van : estet sőt ettetet is, de ezek írásba
6 müveit nyelvbe nem valók), tb. —ék. Ragozásban
végbetüje a rag első mássalhangzójával hasonul, pl.
amtk, etffl, erre, erről, ebből, eznek, eztől, ezre stb.
helyett. lg raggal, étig régiesen ectczig = edtig =
ede- (v. ide-) étig, melyből lett a mai szokott eddig,tel raggal, ettél v. evvel. Midőn a főnév előtt melléknév gyanánt áll, közönségesen én toldalékot vesz föl,
pL o ember v. éten ember. Jelenti, midőn a hozzánk
kösd vagy közelebb levő tárgy, hely mutattatik.
.Állok tavaszmezőn,
Melyet virány fedez,
8 úgy érzem, gondolom ,
A* Isten háza és. *
Erdélyi János.
Ellentéte : ÓM, 1. ezt
Hegfelel neki hangban és értelemben a héber
fU (zch) = ez, góth is, HthvánjtM, latin is, is te,
német ét stb.
Némely székely nyelvjárásban ét (és e), névmutató (öt ea o) helyett is áll.
.Míg ez erdőn bikkfa terem,
Szeretem én e kedvesem,
Míg szószék lesz e bikkfából,
Eltartom őt ez árából."
Kriza János.
—EZ, (1), névk. pl. lem-et, nem-ee, neh-tz szókban, 1. —AZ, 1).
—EZ, (2), igeképző : hely-ez, fék-ez, kenyer-rz,
r/delm-et stb. Részletesen 1. —AZ, 2).
EZALATT, (ez-alatt) ih. Ezen idő folytában,
míg ezen idő tart Midőn alatt névutó gyanánt vétetik, elválasztva írjuk : est alatt, s ekkor helyre mutatunk, pL Melyik fa alatt nyugodjunk f Ez alatt.
EZÉD, 1. ETED.
EZELŐTT, (ez-előtt) ih. Előbb, régen, egykor,
hajdan.
Nem ügy van most, mint ezelőtt,
Sir van ami házunk előtt.
Népd.
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„Mind ezenbe megvirada
És fényes nap feltámada."
Katalin verses legendája.
EZÉNFÖLÜL, (ezen-fólül) ih. Élünk vele, mi->
dőn AZ érintett tárgyhoz még valamit hozzá adunk,
vagy nagyítás végett említünk. Neje szép, jó, etenf&Ul
gazdag is.
EZÉNKÉP, EZÉNKÉPEN, (ezén-kép v. —képen) ih. így, ily módon , ily formán. Ezenkép cselekedjetek.
EZENKÍVÜL, (ezén-kivül) ősz. ih. Élünk vele,
midőn valamit kizárólag, a többitől elválasztva említünk. Vegyétek, amit adtam, ezenkívül minden oe
enyém. Elmondám, amit hallottam, ezenkívül többet nem
tudok. Egyébiránt elválasztva is iratik, ezen távul, és
ekkor határozó természetét elveszti, ha t. i. bizonyos
tárgyra mutat.
EZENKÖZBEN, (czón-közben) ih. Ezen idő határai között, ezalatt Ezenközben sok tortént.
EZENNEL, (ez-én-vel) ih. 1) Jelen alkalommal, jelen cselekedettel, jelen irattal. Ezennel tudtodra
adnm, hogy stb. Alulirt ezennel bizonyítom. 2) Tüstént,
mindjárt. Ezennel megmutatom, mit tudok. Ezennel tovább megyek.
EZENNYI, (ez-ennyi v. ezen-nyi) a régi codexekben fordul elé az egyszerűbb ennyi helyett
EZÉNT, (ez-ént) ih. 1) E szerént; 2) ezennel.
Székely szó.
EZENTEG, (ez-en-t-eg) ih. Ezennel, mindjárt.
Tájszólás.
Hasonértelműek : ezentöst, ezentúl.
EZENTÖST, (ez-en-t-öst) 1. EZENTEG.
EZENTÚL, (ezén-túl) ősz. ih. Ezután, ennek
utána, ha ezen idő elmúlik. Ezentúl más életmódot
követek. Midőn bizonyos tárgyra mutatunk, elválasztva
Írjuk, mert az első mutató névmás, a második rész
pedig névutó gyanánt áll. Eddig a tied, ezen túl pedig az enyém. Ezen túl egy lépést sem szabad tenned.
EZENTÜL, (ez-en t-ül) 1. EZENTEG.
EZÉNYPATAK, folyó Erdélyben, Csikszékben.
EZER, töszámnév, tt ezér-et v. ezrét, tb. — ék
v. ezrek. Jelent tízszer százat, vagy százszor tizet.
Mint melléknév ennek szabályait követi, de nem fokoztatik. A főnevet mint a többi számnevek rendszerént egyes számban hagyja. Ezer ember, ezer forint,
nem : ezer emberek, ezer forintok. Ezer szerencse,
azaz nagy szerencse. Ezer a szerencséje. Ezer annyi.
Adjon Isten ezer annyit. Midőn főnévül áll, a főnevek
szabályaihoz alkalmazkodik. Ezereket elkölteni. Éterekkel rohanni meg az ellenség táborát. Itt nem százakról, hanem éterekről van a szó. Ezerét mernék egyre
tenni.

tamélyragozva:
ennek elStte. Midőn e kérdésre hol f
Tígy la elStt t felel meg, elveszti határozó természetét, s elválasztva írjuk : e» előtt, pl. Melyik ház előtt
áUjumk meg f Én előtt. Ki előtt nincs semmi szent f
EtelStt.
EZELŐTTI, (ez-előttí) ősz. mn. tt. etelStti-t, tb.
—tk. Előbbi, egykori, néhai; ami ennek előtte volt
EZEN, (1), (ez-én) mutató nm. 1. EZ.
EZEN, (2), (ez-én) e* névmás, állapító (én) raggal. Ezen ás úton, éten irányban, erre felé. Ezen jár„A szablyák ezrein
nak a gyalogok, aton pedig a koctik. Éten ne menj,
Győz a kor szelleme."
mert eltéetdn. A halottakat éten vistik ki a temetőbe.
Bajza. (Apotheosis).
EZEKBE, EZÉNBEN, (ez-ón-be v. —ben) ih.
E kfeben, mely hangon : atonban.
Persánl hezar, szanszkritul stahastran, horvátul
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)—EZERNYI

(Kassai József szerént): jetero, kurd nyelven (Beregszászi szerónt) aiuar. A caagataj nyelvben attru ám.
sok (Abuska). Nem volna-e itt felhozható a magyar
mer (series, ordo) is ? Figyelmet érdemel az arabban
"orar-attm, s a héberben 'a-«dr-áh ám. tíz, s ugyanezekben tM-attm és títf-dh ám. kilenoz, melyek ismét hangokban a tát szóval egyeznek.

EZEKED, (ez-ér-ed) 1. EZRED.
EZÉREDÉS, (ez-ér-ed-és) 1. EZREDES.
EZÉREDIK, (ez-ér-ed-ik) 1. EZREDIK.

EZERÉN, (ez-ér-en) ih. Ezer számmal; egy csoportban, tömegben ezer szám. Éteren ttöktek által tat
'Oentáborba.
EZEKENKÉNT, (ez-ér-en-ként) lásd : EZREN1
'.ÉNT.
EZERÉNT, paszta Gömör megyében; helyr.
Eterénybe, —ben, —böl.
EZÉRES, (1), (ez-ér-es) 1. EZRES.
EZÉRES, (2), fala Krassó megyében; helyr.
Eteret-én, —re, —ró?.
EZERFÉLE, (ezer-féle) ősz. mn. tt eterfélétAnnyiféle, ahány egyes szám az ezerben foglaltatikHasználják határozatlan nagy sz&m helyett is. Éterféle baja van a uegénynek.
EZERJÓ, (ezér-jó) ősz. fn. Növénynem, a tízhimesek seregéből, és egyanyások rendéből, mely
több európai tartományokban vadon tenyészik, s hathatós ellenméregnek tartatik. (Dictamnus).
EZÉRJÓFÜ, (ezér-jó-fü) ősz. fn. Növényfaj a
töltséres bokrétája tárnicsok alneméből, mely igen
sok baj ellen orvosságai használtatik a nép által.
(Gentíana centaurínm). Máskép : ndtforintot fű, K*
tstrjófü.
EZÉRLÁBÜ-BOGÁR, (ezér-lábu-bpgár) Ssz.
fii. Hosszúkás, vékony dereka, t igen sok libákkal
ellátott bogirfaj, mely kivált a nedves helyeket, péld.
piiiczéket kedveli. (Oniscus).
EZÉRLEVELÜFÜ, (ezér-levelü-fü) ősz. fn. Növényfaj a cziczkórók neméből; virágai sitorozók, levelei kétszerszárnyaltak, levélgerincze néha hengerco, néha gatyás. Máskép: egérfark, cáctfark. (Achillea millefoliam).
EZERMESTER, (ezér-mestér) Ősz. fn. Aki különféle bűvös, szemfényvesztő, meglepő mesterségeket
tud; ki igen sokféle, s ügyességre matató dolgokat
csinál.
EZERNYI, (ez-ér-nyi) mn. tt. eufrnyi-t, tb. — ét.
Ezer számban. Képes kifejezéssel: minek száma ezerrel fölér; oly sok, mintha ezer volna. Enemyi ember
tolongott ja* utetákon. Eternyi éter, azaz ezerszer ezer
=r egy millió. Eternyietertter megbánni valamit,
igen sokszor, számtalanszor.
„Vizsgáld az élet s társaság
Ezernyi titkait
Tanaid nemed, néped s hazád
Viszontagságait.''
Bacsányi János'.

EZERRÉTÜ—EZRED
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EZERRÉTÜ, (ezér-rétuj ősz. mn. Aminek éter
rété van. V. ö. RÉT, RÉTEG. Rendesen hataroiitltn,
nagy szám helyett áll.
EZÉRSZÉP, (ezer-szép) ősz. fn. 1. AMAEANT,
v. SZAZSZORSZÉP, SZÁZSZORKA.
EZERSZER, (ez-ér-szér) ih. Annyiszor, ahinj
egység ezerben találtatik. Etertter éter = milliom.
Eteraer, meg eterner. Határozatlan szám gyanánt
ám. igen sokszor. Eterner mondottam, ne játttü.
Eterner megbántam tettemet.
EZERSZERES, (ezér-szérés) ősz. mn. Amieiwszer van véve, ismételve. Eternerei olvatátra unt
bírja a dolgot felfogni.
EZÉRSZÉRTE, (ezér-szér-te) ősz. ih. 1. EZÉBSZÉR. A te oly toldalék, mint a kéttterte, tünetit,
ttáutorta stb. számnév-határzókban.
EZÉRT, (ez-ért) ih. Ezen okból, e miatt Étért
bántatok velem oly keményen t Ha bizonyos tárgyra
matatunk, akkor rágós név gyanánt vétetik, pl. Melyik fiadért fisettél legtöbbet t Étért. (Péterért, Pálért).
EZÉRTE, (ez-ér-te) ih. Némelyek így megrövidítve használják, e*er«serte helyett
EZFEK, (ez-fek, ám. ezen fék, t i. ás égtájnak
ezen fekvése, mely mifelénk, az éjszaki félgömbön vm)
ősz. fn. tt ezfeket A Bécsi codexben gyakran eléjön
a mai ittak v. éjnak (aquilo) helyett. A déli t&j pedig ugyanitt : déltteg. „És délszegi királynak leányt
jő ezfeknek királyához" (filia regis Aostri venit ad
regem Aquilonis). Néha azonban etfek, délszeg helyett
is áll, pl. a 220, 244. lapokon.
EZIDEI, (ez-idei) ősz. mn. Ezen évből, esztendőből való. Étidéi termét.
EZIDÉN, (ez-idén) ih. Jelen, folyó eutendőben.
Étidén kévét, de jó bor len. Étidén, étidén meghatótodom Ín. Népd.
EZOKÉRT, (ez-okért) ih. Ezen okból, v. oknál
fogva. A körmondatban : mert, mivel, minthogy k6tszókkal áll viszonyban. Minthogy betegségedről értéitíve voltam : etokért nem i» hivattalak a vadáttatra.
EZÓTA, EZÓLTA, (ez-ólta) ősz. ih. Ezen időtől
fogva, kezdve. Etóta VÖM a harag kOttünk.
EZRED, (1), (ezér-éd) mn. tt esred-ét. 1) Ezerből egy; rész osztó szám. Etred rét*; 2) sorszám,
kivált a régieknél éter egyik vagyis etredik helyett;
1. ezt
EZRED, (2), (ezér-ed) fn. tt etred-ét. Általában : ezer egyed, vagy ezer egység, különösen 1)
Ezer évből álló időszak. Ctak nem etrede már, hogy
eleink elfoglalták e hátát.
„Pára minden pompa, s ék,
Egy ezred egy buborék."

Kölcsey.

2) A katonaságnál mintegy ezer vitézből álló hadtest,
melynek közvetlen főparancsnoka ezredes, ámbár az
ily hadtest, kivált a gyalogságnál, néha több eser emberből (több zászlóaljból) is áll (Regiment). Gyalog,
huttár, dndát, vatat nred. Magyar, német, lengyel,
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ulna etredek. Elhelyezni átállásokra át ezredet. 3)
EZREDPÉNZTÁR, (ezred-pénz-tar) ősz. fn.
Minden mag tömeg, mely ezer, vagy képes kifejezés- Pénztár, melyből mindenféle ezredi költségek, péld.
jel igen számos egységből, tagból áll.
tisztek, közlegények zsoldjai stb. fizettetnek.
EZREDSEGÉD, (ezred-segéd) ősz. fn. Az ezred
„Váltósának mint a hold világa,
segédtisztei között a legelső, ki az ezredes mellett
Vétlen, vétkes vágyaik sokával,
szolgál. V. ö. SEGÉDTISZT.
S Almnífcniiit minden ezredével."
EZREDTULAJDONOS, (ezred-tulajdonos) ősz.
Vörösmarty.
fn. Altábornagy, vagy magasabb rangú főtiszt, fejeEZREDBELI, (ez-ér-ed-bel-i) mn. tt. ezredbeli-t,
delmi személy stb., kinek nevét az ezred viseli, s kitb. —de. Ezredből való, ezredhez tartozó. Magyar nek joga van az alárendelt tiszteket a kapitányokig
artdbdi vjonczok.
bezárólag kinevezni. Eltö ezredtulajdonos, másod ezEZREDENKÉNT, (ez-ér-ed-én-ként) ih. 1) Ezer, redtulajdonos.
és eier évet külön véve. Ezredenként tárgyalni az
EZRENKÉNT, (ez-ér-en-ként) ih. Külön-külön
ernbm nem (Meneteit. 2) Ezred nevű katonai hadtesosztályokban, csoportokban, tömegekben véve ezeteket egyenként véve; egyik ezredet a másik után. rén, ezer számmal. Ezrenként szállítani, küldeni a kaEzredenként megindítani a hadtereget. Ezredenként tonákat az ellenség vára ellen. Néha határozatlan
cimavonulni a csatapiaczról.
nagy szám helyett használják. Ezrenként hullottak a*
EZREDES, (ez-ér-ed-és) fn. tt. ezredét-i, tb. emberek az utolsó epelázban. Ezrenként pazarolni a
—ék. Főtiszt, ki közvetlenül egy ezrednek parancs- .pénzt.
noka, köznyelven : óbester. Máskép : ezredes kaEZRES, (ezér-és) mn. tt. ezrés-í v. —ét, tb.
pitány.
—ék. Ezerét foglaló, ezerből álló. Ezres bankjegy.
EZREDESI, (ez-ér-ed-és-i) mn. tt. ezredési-t, tb. Használjak főnévül is, ekkor többese : —ék. Ezre—tk. Ezredest illető, arra vonatkozó, attól eredő stb. sekkel fizette ki adósságát.
Etredeti rang. Ezredesi parancs.
EZTÁN, tájszó e helyett : ezután (mint aztán,
EZREDÉSSÉG, (ez-ér-ed-és-ség) fn. tt. ezredesazután helyett).
ijét. Ezredesi hivatal, méltóság. V. ö. EZREDES.
EZTEN EZ NAP, 1. ÉSZTEN EZ NAP.
EZREDÉV, (ezred-év) 1. ÉVEZRED.
EZUTÁN,
(ez-után) ih. Ezen idő multával,
EZREDÉVI, (ezred-évi) ősz. mn. Ezredévhez
utóbb,
később.
Ezután
más rend lesz a hátnál, mint
tartozó, ezredévre terjedő, ezredévre vonatkozó.
eddig volt. Személyragozva : ennek utána. Ha bizo„Egy ezredévi szenvedés
nyos tárgyra mutatunk, mint névmás és névutó küKér éltet vagy halált."
lön iratik ez után, pl. Ki után jöttél f Ét (Péter,
Vörösmarty.
Pál) után.
EZÜST, fű. tt. ezüst-öt. 1) Nemes, fehér, fényes
EZREDFOGHÁZ, (ezred-f. 0'-ház) ősz. fn. Fogs
az
arany
és erény után legtöbbre becsült fém, mert
ház, melybe az illető ezredből való bűntetteseket
csaknem oly nyújtható, mint az arany, s hangja tiszí irjik.
EZREDI, (ez-er-ed-i) mn. tt. ezredi-t, tb. —ék. ta pengésü. Ezüsttel futtatott szelencze, gombok. 2) JeHíredhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Ezredi lent ezüstből készült pénzt, edényeket, eszközöket.
Ezüsttel fizetni. Sok eiüslöt örökölni. Ezüsttel enni.
urlatok. Ezredi pénztár.
EZREDIK, (ez-ér-ed-ik , vagy ezer-egyik) sor- Ezüsttel fölékesiteni a ruhát. Ezüsttel lőtt vad, azaz
v, tt. ezredik-ét. A számsorban a kileuczszáz pénzen vett. Aki azt ígéri, hogy aranyat csinál, ezüstöt
ki'.tnczven kilenczedik után következő, vagy ezer akar csalni. (Km.) Használjak melléknév gyanánt
kvzől egy, éter-egyik. Urunk születése után ezredik is, ám. Ezüstből való. Ezüst kanál, ezüst edények.
koronáztatott meg István magyar király, Ezüst óra, azaz ezüstből való kanál, edények, óra, s
ember sem él száz esztend' tg. Két, három, négy mint melléknevet nem kellene össze, vagyis egy szónak
=tb. artdűe. Határozatlan számban véve ám. igen irni a vele járó főnévvel, pl. ezüst tartó egészen más
mint ezüsttartó, amaz olyas valamit jelent, mi ezüstkévéé t sok közöl.
EZREDKÓRHÁZ, (ezred-kórház) ősz. fű. Kór- ből van, emez olyan eszközt, melyben ezüstöt, ezüst
ékességeket, edényeket vagy inas szereket, vagy
b,iz. u illető ezred betegeinek számára.
EZREDKORMÁNY, (ezred-kormány) ősz. fn. ezüst pénzt stb. tartanak.
Eredetileg talán az ez gyök ám. ŐK, s az egész
F--J Utalom, mely az egész ezrednek parancsokat oszt.
Az ezredkormány tulajdonkép az ezredest illeti, ki öszes v. Sszesded, azaz fehéres, fehérlő, valamint a latin argentum, a hellén ŰQfVQOf is, úgy látszik aojóf
üt több alárendelt tisztek által gyakorolja.
EZREDLELKÉSZ, (ezred lelkész) ősz. fn. Az szóból eredtek, mely ragyogót, fehéret jelent; így
szanszkritul is ezüst : rádeat, v. radsatan, rád* v.
t^ejntk tábori papja.
EZREDORVOS, (ezred-orvos) ősz. fn. Ezrednél ránds igéből, mely ám. a magyar ragy-og.
EZÜST ALAP, alapja valamely dolognak, pl.
-i^ígiló orvos. Torzsezredorvos (Stabsartzt). Föezredszövetnek, mely ezüstből vagy ezüst fonalakból áll,
-*••<*, alezredoroos.
28
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vagy meg van ezüstözve, vagy ezüstként fénylik.
Öszvetéve azt jelentené : erőst alapja.
EZÜSTANY, (ezüst-any) ősz. fa. így nevezik
némelyek azon golyó alakú fémdarabot, mely akkor
kerül ki, ha az ezfistérczet tfiz által minden idegen
részektől elválasztják, s ár ezüstöt magát egész tisztaságiban állítják elé. (Regulás argenti). Másképen
és jobban : ttín esiict. Ha pedig általán elemi anyagot értünk alatta, ezt az egyszerű esUst szó is kifejezi. V. 6. — ANY, — ENY képző.
EZÜSTBÁNYA, (ezüst-bánya) ősz. fa. Bánya,
melyből ezüst részeket tartalmazó erezet ásnak.
EZÜSTBUBORÉK, (ezüst-buborék) ősz. fn.
Buborék, mely az olvasztó kemenczében akkor mutatkozik, midőn az ezüst tisztulásához közelít; ezüstnek a buborékja.
EZÜSTCSERMELY, (ezüst-csermely) ősz. fn.
Átv. ért. oly csermely, melynek vize ezüst febénégü
és tiszta, vagy olyan fehér és tiszta, mint az ezüst.
EZŰSTCSILLAM, (ezüst-csillám) ősz. fn. így
nevezik a bányaolvasztóban azon futó csillámot, mely
az ezüstolvadék főlszinén elétfinik,- midőn az ezflst
az idegen részektől mármár megtisztul, ezüstnek a
csilláma. Elválasztva annyit" tenne : ezüstből való
csillám.
EZÜSTDÚS, (ezüst-dús) ősz. mn. Ezüsttel bővelkedő, sok ezüstöt termő. Esüttdiit Kárpátok. EzüttdtU Magyarorttdg.
EZÜSTÉGETŐ, (ezüst-ógető) ősz. fn. Bányász,
vagy inkább olvasztó mester , ki az olvasztókemenczében az ezüstöt megtisztítja.
EZÜSTENY, fn. tt. etütteny-t, tb. —ék ; lásd :
EZÜSTANY.
EZŰSTÉR, (ezüst-ér) ősz. fn. A bányákban
olyan ér vagy vonal, mely ezfistérczet foglal magában, ezüstöt tartalmazó ér.
EZÜSTÉRCZ, (ezfist-ércz) ősz. fn. Érez, melynek nevezetes részét ezüst teszi, mely ezüst részeket
EZÜSTFA, (ezüst-fa) ősz. fn. 1) Széles ért.
ezüstszínű fa, vagy melynek ezüstszínű levelei vannak. 2) Szorosb ért. fa neme a Jóremény fokánál,
melynek leveleit ezüst színű selyemvékony szálak födik. (Protea). 8) A vegyészetben, a fölolvasztott
ezüst és higany részekből lassan-lassan képződött
jegecies alak, mely külsejére nézve fához hasonlít
(Arbor Dianáé).
EZÜSTFÁCZAN, (ezfist-fáczán) ősz. fn. Chinai
származású fáczán, melynek tollai ezüstszínű pettyekkel vannak tarkázva. Különbözik tőle az aranyfáotán.
EZÜSTFEHÉR, (ezüst-fehér) őst. fn. Minek fehérsége az ezüstéhez hasonló. Esüttfehér Stthcy.
HtOttfehér faleutUk.
EZÜSTFEHÉRITÉS, (ezüst-fehérítés) ősz. fn.
Általán munka, mely által az ezüstöt fehérré tisztítják. Különösen, a bányászoknál, midőn az ezüstöt az
olvasztókban tintára főzik.
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EZÜSTFÉM, (ezüst-fém) ősz. fn. Ezfitt, ercsi
J állapotából felolvasztott és elválasztott tinta mine! müségében.
1
EZÜSTFÉNY, (ezüst-fény) ősz. fn. A megtiutított ezüstnek sajátságos fénye. Átv. ért a tiuti
csermely víznek vagy forrásnak ezüsthöz hasonló feEZÜSTFESTÉK, (ezüst-festék) ősz. fn. 1) Fw
ték, melynek színe az ezüstéhez hasonlít 2) £töitte\
vegyített festékanyag.
EZÜSTFESTVENY, (ezüst-festvény) ősi. fa.
Festvény, mely ezüstből vagy; ezüsttel készült (Tinctúra argenti). V. ő. FESTVÉNY.
EZÜSTFONCSOR, (ezüst-foncsor) ősz. fn. Vegyítek fölolvasztott ezüstből és higanyból. T. ő.
FONCSOR.
EZÜSTFONÓ, (ezüst-fonó) ősz. fa. Személy, ki
selyemszálakat ezüst fonalakkal öszvefüz, együvé fon.
EZÜSTFÜST, (ezüst-füst) ősz. fa. Igen vékonyra nyújtott ezüst lapocska, melylyel aztán valami
mást, pl. gombokat, lánczokat, szelenczéket stb. bevonnak, beborítanak.
EZÜSTFÜZ, (ezüst-fűz) ősz. fa. Iáid : OLAJEZÜSTFA.
EZÜ8TGÁLICZ, (ezüst-gálicz) ősz. fa. Galíciaiakban levő, azaz valamely savany által felolnutott s jegeczczé alakúit ezüst
EZÜSTGLÉT, (ezüst-glét) ősz. fa. Tulajdonkép, ólommész, mely ezüsttisztitáskor az olvasztokemenczében ólom- és mészrészekből félig üvegesedett
alakban képződik; ezüstnek a glétíe.
EZÜSTHAB, (ezüst-hab) ősz. fa. EzfistsaUk,
mely az olvasztókemenczében a már tisztulni kezdi
ezüstöt meglepi, s folyó állapotában habhoz hasonlít,
ezüstnek a habja.
EZÜSTHAL, (ezüst-hal) ősz. fa. Hal neme
ezüstszínű pikkelyekkel, melynek különféle fejti
vannak.
EZÜSTHANG, (ezüst-hang) ősz. fa. 1) Tnlajd.
ért. az ezüstnek pengése. 2) Átv. ért az ezüst hangjához hasonló, tiszta, csengő emberi hang.
EZÜSTKAMARA, (ezüst-kamara) ősz. fa. Kftmára, melyben ezüstpénzt vagy ezfistedényeket, drágaságokat tartanak.
EZÜSTKOROM, (ezüst-korom) ősz. fa. Korom
vagy füst, mely ezüstolvasztáskor az olvasztónál
falaira lerakodik, s gyakran sok ezüst részeket fogUl
magában.
EZÜST KORONA. Ezüstből csinált, vagy ezüsttel ékesített korona.
EZÜST LAP. Laposra kinyújtott, lemezzé vert
ezüst
EZÜST LEMEZ, 1. EZÜST LAP.
EZÜSTLEVÉL, (ezüst-levél) őu. fn. Levélalakú lap vagy lemez ezüstből, milyennel ás ezüstmívesek holmi szereket, édességeket díszítenek. Átv. ért.
némely fák ezüstszínű levele.
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EZÜSTLEVELKE, (ezüst-levélke) ősz. fa. Le- dőn ezüstből csinált pillangóforma alakot jelent, elválasztva írandó : etüst pillangó.
Télalaka lapocska ezüstből, némely díszmüveken.
EZÜ8TLEVELÜ,(ezÜBt-levelü) ösz.mn. 1) EzüstEZÜSTPISZTRÁNG, (ezüst-pisztráng) ősz. fa.
ből csinált levéllel díszített, ékesített Ezüttlevelii rótta. Pisztrángféle halfaj, ezüstszínű pikkelyekkel, 1. PISZ2) Minek ezüstszínű levelei vannak. EzütÜevetíi olajfa. TRÁNG.
EZÜSTMÉNET, (ezüst-ménét) ősz. fa. így neEZÜSTPOROND, (ezüst-porond) ősz. fa. 1)
yeiik a bányászok azon földalatti vonalat vagy eret, Porond vagy fövény, melyben ezüst részecskék vanmelyen ezüstére* találtatik.
nak elszórva. 2) Ezüstfényt játszó fövény.
EZÜSTMÉSZ, (ezüst-mész) ősz. fn. Mészszé átEZÜSTPRÓBA, (ezüst-próba) ősz. fa. Bányászi
iltkolt, vagy tűz, avagy savanyok által égékeny ré- kísérlet, melynél fogva vizsgalóra veszik az ezüstöt,
szeitől megfosztott ezüst. (Calx argenti).
ha vájjon tiszta-e, nemkülönben az ezüstérczet, vájEZÜSTMÍVES, ősz. fn. Míves, ki ezüstből kü- jon mennyi ezüstrész vagyon benne. Az ezüstmívelönféle morékét készít; köznyelven : ötvös.
seknél jelenti azon jegyet és számot az ezüst míven,
EZÜSTMOSÓ, (ezüst-mosó) ősz. fa. 1) Nagy úri mely kimutatja, hányad rész ezüstből áll, pl. a tizenl3
udvaroknál, személy, ki az ezüst edényeket s más három próbás műnek /16-oda ezüst
EZÜSTRÖG, (ezüst-rög) ősz. fn. Ezüstöt tartaltzöttnemüeket mossa, tisztogatja. 2) Ezüstrészecskéket tartalmazó folyóban vagy földben ezüstöt mosás- mazó érczdarab, amint a bányában találják.
ssl keresgélő.
EZÜSTRÚD, (ezüst-rúd) ősz. fa. Hosszúkás,
EZÜST MŰ. Ötvös munka, ezüstből készített uégyszögü alakban levő tiszta, de veretlen ezüst Kümű/pl. gyűrű, lancz, sótartó, edények, kanalak stb. lön írva azt jelentené : valamely rúd, mely ezüstből
EZÜSTNEMÜ, (ezöst-uemtt) ősz. mn. Ezüstbql van készítve.
EZÜSTSALAK, (ezüst-salak) ősz. fa. 1. EZÜST«ló,eifisttel ékesített, ezüsttel kevert. Ezüttnemü asztolíittllUt. Használjak főnév gyanánt is. Minden etütt- HAB. Mindnyájan etek, rét ét fehér ón ét vas, fi feutatjét eítdlogofíiotía.
kete ón, a kemeneze kSsepett ezüst falakjává lettek.
EZÜST MABHA, a régieknél ám. ezüst jószág, (Ezekiel. 22. 18. Káldi szerént).
EZÜSTSODRÓ, (ezüst-sodró) ősz. fa. Míves,
ezürt késsfiletek, ezüst drágaságok.
EZÜST NYOMAT. Ezüst betűk, vagy más je- ki ezüstből vékonyabb, vastagabb fonalakat sodor.
gjtk, etifraságok, melyeket a könyvkötök és díszmi- Külön írva azt tenné : sodró eszköz ezüstből, (lásd :
reaek az illető mívekre nyomnak. Ezüst nyomattal EZÜST).
fkuíuu imakonyv, varrókotár stb.
EZÜST SODRONY. Sodrony ezüstből.
EZÜST SZÁL. Vékony fonál ezüstből, milyet
EZÜSTÖL, (ezüst-öl) áth. m. ezüstöl-t. Ezüsttel,
uaz esőst lappal vagy lemezzel behúz, bevon, meg- a hímzők, paszomántosok , gombkötők, szíjgyártók
fattat valamit Rétgombokat etüstölni. ,
stb. holmi díszmüvekre használnak.
EZÜSTSZÉM, (ezüst-szem) ősz. fn. A banyaEZÜSTÖLÉS, (ezüst-öl-és) fa. tt. ezüstölét-t, tb.
olvasztóban oly darabka ezüst, mely próbatételkor
-ék. Ezüsttel bevonás, befuttatás.
EZÜSTÖS, (ezüst-ön) mn. tt. ezüstöt-t v. —ét, gabonaszem alakjában a próbaedény fenekén marad.
EZÜST SZER. Szer, azaz különféle szerszám,
tb. -tk. 1) Ezüsttel gazdag, bővelkedő, tölt, amiben
etöstöt, ezöstnemfieket tartanak. EzUetSs hegyek. eszköz, készület, ezüstből csinálva, pl. asztali, sebeEtüiíöt láda, kamara. 2) Ezüsttel bevont, megfutta- im stb. ezüst szerek.
tott EtüitSt ctat, gomb, késnyél.
EZÜSTSZÍN, (ezüst-szín) ősz. fa. 1) Olyan viEZÜSTÖZ, (ezüst-öz) áth. m. etüttSt-tem, —tél, lágos fehér szín, mint a tiszta ezüsté. 2) 1. EZÜST-9tt, pár. —«. L. EZÜSTÖL.
SZÍNŰ.
EZÜSTSZÍNŰ, (ezüst-színű) Ősz. mn. A tiszta
EZÜSTÖZÉS, (ezüst öz-és) 1. EZÜSTÖLÉS.
EZÜSTÖZÖ, (ezüst-öz-ö) fn. tt. ezüttözö-t. Míves, ' ezüst színéhez hasonló színű. Ezüstszínű hajfürtök,
ki nlamely szert vékonyán és fólszinleg ezüsttel, falevelek.
\
EZÜST SZÖVET. Ezüstszálakból v. fonalakból
uünuttel bevon, befuttat
késztilt nehéz szövet, kelme.
EZÜST PÉNZ. Ezüstből vert pénz, érem.
EZÜSTTAJT, EZÜSTTAJTÉK, (ezüst-tájt v.
EZÜSTPIKKELY, (ezüst-pikkely) ősz. fn. Némely halaknak ezüstszínt játszó pikkelye; vagy az í -tajték) ősz. fn. 1. EZÜSTHAB.
EZÜST TALLÉR. Ezüstből vert pénz neme,
emtmíves által ezüstből készített pikkely. Ez utóbbi |
melyet tallérnak hívunk. Az úgynevezett eonventiót
etetben mindkét szó külön írandó. V. ö. EZÜST.
EZÜSTPIKKELYES, (ezüst-pikkelyés) ősz. mn. tallér két ezüst forintot, azaz 120 ezüst krajczárt ért.
EZÜST TÁRCSA. Tányér alakú kerek lap
1} Ezüstszínű pikkelyekkel bíró. Ettittpikkelyes halok. 2) Ezüst anyagból való mesterséges pikkelyek- ezüstből.
EZÜSTTARTALOM, (ezüst-tartalom) ősz. fn.
kel ékesített. EsOttpückelyet vért, ritak. V. ö. EZÜSTAzon ezüstnek öszvege, melyet valamely test, külöPIKKELY.
EZÜSTPILLANGÓ, (ezüst-pillangó) ősz. fa. nösen érczrög, magában rejt. Némely ératrögnek több,
Pillangó, melynek szárnyai ezü.Uzint játszanak. Mi- némelyiknek kevesebb ezüsttartalma van.
28*
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EZÜSTTAKTÓ, (ezüst-tartó) ÖM. fa. Tartó,
szekrény, melybe ezüstöt, ezüst szereket tesznek vagy
sárnak. Külön írva azt tenné : ezüstből való tartó.
V. ö. EZÜST.
EZÜSTTISZTA, (ezüst-tiszta) ön. mn. Minek
csengése vagy csillogása a tiszta ezüstéhez hasonlít
EtOtUittta hangok. EtUtttíttta ctermely.
EZÜSTTISZTTTÁS, (ezüst-tisztítás) ősz. fa.
BAnyászmnnka, midőn az olvasztókemenczében az
ezüstöt minden idegen részektől feloldják.
EZÜSTVERÖ, (ezüst-verő) ősz. fa. Személy, ki
a hengerded ezüstsodronyokat, vagy ezüstrudakat
laposra veri, s lemezzé alakítja.
EZÜST VIRÁG. Ezüst szálakból, levelekből készített mesterséges virág. Ha pedig az ezüstnek virágát, vagyis a bányakemenciékben azon virágszinű
buborékot jelenti, mely elétttnik, midőn az ezüst
már közelít tisztulásához, akkor egy szónak kell írni.
EZZEL, (ez-vel) ih. Élünk vele különöeebben,
midőn valamit bezárólag mondunk. Ettél vége legyen
mindennek. Ettél lehelni megttttnt, « kiadd lelkét.
Ja K-ben *ta SMS cilkk.

(Ja E és É betűk külön jőnek elé).
É, (1), kisded alakban é, kflenczedik betű a
magyar ábéczében, s a hangzók sorában negyedik.
Rövid hangzó. Továbbá az ajkaknak v. külső szájnak a kiejtésben kisebb nyíltságánál fogva az e-nél
tompább, az 0-höz közeledő hangú, ezért amaz (t i.
nyílt e) ellenében tárt l-nek hivatik, s e tekintetben
a szintén tompa és zárt hangú 8-vel rokon. Innen
mind a régi nyelvemlékekben, mind terjedelmes tájszokással e két hangzó fölcseréltetik egymással, mint
a következő példák mutálják.
eszik öszik, écs öcs, ecset öcsét, észve öszve,
esmér ösmér (ismer);
bedén bődön, becs bocs, bégybögy, béndőböndő, béngyéle böngyőle, bérbe börhe, betű bötü, bekkenő bökkenő, bérz borz, bérzéng, börzöng;
cseber csöbör, csecs csöcs, csemege csömöge,
csémér csömör, csepeg csöpög, csend csönd, csépi
esöpo, csérég csörög, csermelye csörmölye, csérgeteg
csörgő teg;
débén dobon, débérke döbörke, Débréczén
Döbröczön, Débrő Döbrő, Débrénte Dőbrönte, dédórégdödőrög;
fél föl, fenn fönn, felett fölött, felség fölség
felhő fölhő, fed főd, fedél födél, fest fost, fecseg föcsőg, fecske föcske, férdik fördik, féreg forog, férge
teg fórgeteg, fergetyfi fórgetytt, fertő főrtő;
gerencsér gölöncsér, görény görény, gerjed gör
jed, gerezd görözd, gémér gömör, gérnyed görnyed;
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gyépgyöp, gyépügyöpü, gyeplő gyöplö, gyenge
gyönge;
hegy (cuspis, acies) hogy, hémp hömp, hémpélyég hömpölyög, henger höngör (ritkább);
kéczéle köczöle, kécség köcsög, kécsége köwöge, kenyér könyér, kér kör (de nyíltan is kér, mint
a kar párhuzamos társa);
lesz lösz, lett lőtt;
menny mönny, még mégett megöl, mög mögött
mögől;
pecsét pöcsét, péczczen pöczczen, péczéget pöczöget, péczér pöczér, pécs pöcs, pétymet pötymet,
per por, péczék pöczök, peder pödör, pehely pöhöly,
peng pöng, perzsel porzsol, pergel pörgői, pernye
pörnye, péraen pörsen, pérje pörje, pésél pösöl, pezseg pözsög, pétyég pötyög;
réggel röggel, rékkenő rökkenő , retteg röttög,
reszket röszket, rejt röjt, repül röpül, rést rost, révid (régies) rövid;
serdül sördül, serény görény, sérte eörte, seper
söpör, ser sör, setét sötét;
szeg szög (angulns), szem szöm, szémércs SMmörcs, szer szőr;
temérdek tömérdek, ténk tönk, tesz tösz, tekéi
tökéi, tékéletes tökéletes, tém töm;
vész vösz, véntér vőntör (háló), veder vödör, vet
vör, véres vörös, vérheny vörheny;
zeng zöng, zéndfil zöndttl, zsenge zsönge.
Idegen eredetűek : Érzse Örzse, Demeter Dömötör, Démjén Dómján, esperes öspörös, persely porsöly, serét sörét, kérészt köröszt stb.
Egész mondatokban is lássunk némely példákat
mind a régi nyelvemlékekből, mind az újabb korból.
I) Benigna asszonynak 1518-ban írt imádaágos könyvéből :
„Thizön kethöd imádság ez : Uram Jesus kris
tus ki vagy idvösségös egyességnek jele, szereimnek
kötele, örök fénösségnek és igasságnak tíköre. Emiéközjél uram Jézus az te nagy számtalan sokságos
kénodról: ki oly igön sok vala, hogy tetedtül fogván
talpadik te testödben egésség nem vala, mert kegyöt
len zsidók miá, mindönöstttl fogván szaggatatol vala:
te drágalátoa verődben keveredvén."
II) Egy perbeli okmány (lemásoltatott 1852-dik
évben dec. 14-ikén a főtörvényszéken elé&dott bizonyos perből).
„ Alolirt leiköm ösmérete szörént valóm, hogy
én Cs. Ferenczöt jól ösmertem és jó barátok vótunk
vélle, és hogy a mint elsőbet vallotam, most is azt
valóm, hogy a zálog levelet Cs. Ferencz maga irta.
Engöm pedig mögkért nagy igérettétellel Cs. M. fija,
hogy másítsam mög a valomásomat, de most is csak
azt valóm a mit elsőbbet valottam, akárki vöt a ki
valomásomat meghamisította vagy máskép irta, minthogy pedig Cs. K. most ismét mögkeresött én pedig
ágyam fenekére szegezett beteg vagyok, möjből soha
többé föl se kelhetök; azért hívattam ide két embörségös öreg szomszédokat, hogy ha a szükség kiványa.
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ék , e'n-ni, en-nék, ew-ö stb. gyöke vagy gyökeleme,
melyekben az sz, v, tt, end, gy, n oly képzők, mint a
lesz, tesz, vész igékben, melyek elvont gyökei : lé, te,
ve. Mi leginkább kitűnik, ha miveltetőket, tehetőket
ül) Kriza János székely népmeséiből.
és jövőket alakítunk belölök : é-tet, (le'-tet nincs szo„Ecczö1 hő vöt, hő nem vöt, hetethét országon,
kásban), te-tét, vé-tet, é-hetik, lé-het, té-het, ve'-het, émég azon is túl, egy szegény embör, vöt ennek egy
endik, lé-end, íé-end, vé-end. Ugyanez áll az iszik,
felesége s három gyermekük, de égtelen (végtelen ?
vagy éktelen ?) szegényök vótak. Ecczör azt mongya hite, visz, alszik, fekszik, nyugszik igékre nézve, melyek gyökei : t, M, vi, ál, fék, nyűg, s innen : i-tat,
a nagyobbik fiú : Anyám ! süssön neköm egy hamhi-tet, vi-tet, al-tat, fek-tet, nyűg-tat, i-hatik, hi-het,
maspogácsát, hadd mönnyek é szógá'ui; ahajt (azonvi-het, al-hatik, fék-hetik, nyug-hatik. Különösebben az
nal , mint mihelyt) aüt az annya egy pogácsát, a fiú
i-vel mint iszik ige gyökével és többi származékokelindú, monyon, monyon; mikő mönne egy nagy hanak is (eszik iszik, evek ivek, evett ivott, egyék igyék,
vason körösztű', talál egy ősz embürt, köszön : Isten
ennék innék) egymással öszvehasonlításából nyilván
A'gya meg kiedöt öreg apó ! Isten hozott fiam ! mi
kitűnik, hogy a jelentések fő különbségét az é és i
járásbeli vagy ? azt kérdi az ősz embör. — Én möbetűk teszik, az sz, v, gy mássalhangzók mindenikkel
nrök szóg&'ni; ha az Isten velem lössz. — No hát
jfre h&zám, azt mongya neki az ősz embör, én ne- közös lévén. V. ö. LESZ.
Ezen egyszerű gyököket tudtunkra csak a makod megfizetők" stb.
gyar
tünteti elé, mert más nyelvekben az önhangzó
Egyébiránt művelt s irói nyelvben habár a gyömindig
vagy egyik vagy másik mássalhangzóval áll
kük- és törzsekben szabad tetszéstől függ, de ragok
kapcsolatban, példák a szanszkrit ad, latin ed-o, esués képzőkben épen nem ajánlható az c-nek 8-vel fölri-o, hellén eí-w, «<r-#w, német ess-en, speis-en, gólh
<-serílése. L. Élőbeszéd. 40. lap.
it-an, et-an, török je-mek, finn szy-ön stb. melyek evést,
Ezen zárt e'-nek némely szókban, a mélyhangú továbbá a szanszkrit pl, görög nívto, latin bib-o, tölejtőn vagyis mély hangrendszerben o felel meg, rök ics-mek, finn ju-om stb. melyek ivást jelentenek.
mint: bedén bődön , beléudes bolondos, béngyéle
EB, fn. tt. éb-et. 1) Széles ért. s állattanilag
bongyola, bérz borz, cseber csobúuy, csémér csömör, véve, az emlős állatok azon neme, melyeknek mindci'-bt-n dobon , féreg forog, gérnyed gornyad, pergel két állkapczáj okban egyaránytalan hat harapófogók,
pörgői, pezseg pozsog stb. s a ragoknál és képzőknél
hegyes, görbe, s külön álló agyaraik, homlok hosz—h?: —hoz, —ték —tok v. —etek —átok —ótok,
szatt barázdaforma vonalak, s lábaikon öt körmük
--tértik —kodik, —ég —og stb. Ezen é vastag
van, hová a tulajdonkép vett eben kivül a farkasok,
buszokkal egy szóban nem fordul elé, s ebben kühiénák és rókák tartoznak. 2) Szorosabb ért közönl'iiiU/.ík azon éles e (Sj-töl, mely vastag önhangzókséges eb, házi eb, azaz, rokon néven : kutya. E két
kal u megfér ugyanazon szóban, mint: gelyva (golyszó köz szokás szerént egy értelemben vétetik, innen
va), gyertya (gyortya), hervad, hernyó stb. 1. nyílt
a közmondás is : Egyik eb, másik kutya. (Eb ám. év,
£' alatt
azaz evő vagyis nagy ehető, kutya pedig ugat szóval
Hely képzők és ragok, és mely viszonyokban
látszik azonosnak). Példabeszédekben és közmondáveszik föl a zárt e-t, erről helykimélés tekintetéből
sokban, valamint a régi nyelvben is, jobbára a röviízletesen és rendszerben lásd Élőbeszéd 51—56.
debb eb, kutya pedig ritkán fordul elé, s általán rósz,
Kp.iait. Egyébiránt ezen zárt e az egyes képzők és
megvető értelemben használtatik. Eb anyja. Eb anyja
rc'tkn'il valamint az egyes szóknál mindenütt föl
fia. Eb anyja terhe. Eb apának kutya fia. Eb ágyából
\iu jegyezve e szótár czikkeiben.
esett v. makadt. Felfújja az ebek dalát. Aki ebbel tréA Tatrosi vagy Müncheni codex ismertetésében fál , bot legyen kezében. Ebebéd, a hol bor nincsen.
R'Zi magyar nyelvemlékek. Harmad kötet. X , XI Ebeladóban hagyta. Katonának stép a neve, eb az
•'» XII lapjain) Jászay Pál följegyzé azon eseteket, élete. Késő bánat, ebgondolat. Ebhalállal elveszni. Az
ifitriyckbcn azon codexben zárt é (szerénte közép é) ebek harminczadjára jutni. Ebhájjal kenték az alfeh-bziúltatik, de a melyek az Élőbeszédben és a nyílt lét , azaz , hamis, csintalan. Ebesont beforr. Vess az
' aUtt eléadott fejtegetésünk szerént, mely azóta ebnek, hogy ne ugasson. Vess az ebnek, nem harap. EbKriza Jánosnak székely népköltési gyűjteményével is hátán megfordult. Ebhelye, mi nem én dolgom. Eb hiszi,
'•'ktletesen igazolva van, némi megigazitást igényel, eb higyje. Eb fél, kutya f él, míg a kopást ipám él. Népd.
'. L ott nincs megkülönböztetve a zárt e', mely tájszo- | Kutya gazda, ebszolga. Asszonysiratnak, ebszomorúságkáiilag S-re változik, az éles ?-tőI, mely többnyire i-vel nők ritkán kell hinni. Eb ura fakó v. kurta. Van módja
1
nt*ha o-val szokott fölcseréltetni, s mely vastag ön- benne, mint Antalnak az ebütésben. Agg ebnek, üreg
Uagzókkal is megfér egy szóban. L. nyílt E alatt, szolgának egy a fizetése. Ebnek eb a barátja. Eb ebbel
különösen a 6-ik lapon.
barátkozik. Az ebnek ha aranya lenne is, hajat venne
E, (i), az t«z(ik) igének s ezt alkotó több idők rajta. Amely ebet bottal hajlanak a nyúl után , nem
-s módoknak ú. m. e'v-ék, (a Nádor-codex ben eléjön ' fogja az azt el. Amely ebet el akarnak veszteni, veszett
••*eic i>, evének helyett;, evett v. é-tt, e-end(ik) egy- nevét költik. Mint eb a macskával. Ebugatás, szamártanúi lőhessenek CB. K-nak, möjet megerősitök nevem
aláiriiivíl (Holdmezö) - Vásárhejön anno 1848-ban
9-dik iprilisbe."
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ÉBCZENK, (éb-czenk) ősz. fn. Az ebnemfi illat
kölyke, ebkölyök. V. ő. CZENK.
ÉBDÜH, (éb-dfih) ősz. fn. 1) Düh, vízitzony,
melybe az ebek esnek. 2) Így nevezik azon víziszonyt
vagy veszettséget is, melybe a dühös ebtől megbánpott ember esik. V. ő. DÜH.
EBED, EBÉDEL stb., lásd : EBÉD, EBÉDÉL stb.
ÉBÉH, (éb-éh) ősz. fn. Rendkivflli nagy A,
nagy éhség, milyen a torkos ebeket szokta bantui.
ÉBÉH8ÉG, (éb-éhség) ősz. fn. Éhező állapot
vagy tulajdonság, ebi torkosság, mohóság.
ÉBEL, (éb-el) áth. m. cbel-t. Bányászok nyelvén : a kiásott erezet vagy romot négykerekű kii
j kocsiban egy helyről másra szállitja, mi rendszereién
sebesen futva történik. (Hundlanfen) Köznépies nyelven : eb módjára, szemtelenül cselekszik. Megtbdm
magát.
ÉBELKÉDIK, (éb-el-kéd-ik) k. m. ébelkéd-tt*,
—tél—itt. Kutyálkodik, azaz bakzó kutyamódn,
Uletlenül viseli magát; nőszemélyekkel törvénytelenül közösfii.
ÉBERCZ, (éb-«rcz) ősz. fn. Vadrózsa, ebrócu,
„Cziczke, Lepke, Fecske, hajsza!
csipkerózsa. (Cynorhodon, rosa canina).
Alngyál még kedvesem."
EBES, (1), éb-es) mn. tt ébet-t v. — ét, tb.
Kisfaludy S.
—ék. Ebekkel bővelkedő, bíró; ebeket tartó, neveli,
Eb szóval élünk, midőn valamit tagadunk, cselekedni tanító. Ebet juhot*, vadait.
EBES, (2), paszta Tolna megyében; belyr.
nem akarunk. Eb hitei. Eb ad. Eb megy, nem én.
Némely közmondásokban ám. temmit tem ér. Eb a Ébei-in, —re, —rSl.
ÉBÉSZ, (éb-ész) fn. tt ébétt-t, tb.-ei.Aii
varga talp nélkül. Eb a diák könyv nélkül. Eb a király
ebeket nevel, tanít, azoknak gondját viseli; kutyaorttág nélkül. Eb, aki nem barát.
ÉBADTA, ismeretes káromkodó szó, ám. eb szü- peczér. üratág ebéne.
ÉBÉSZKÉDIK, (éb-ész-kéd-ik) k, m. ébéidudlöttje, eb adománya.
ten,—tél,
—itt. Ebészi szolgálatot tesz, azaz ebeket
ÉBADTÁZ, (éb-adtáz) önh. m. ébadtdrtam,
nevel,
tanít,
azokat őrzi, vezeti.
—tál, —ott. Ebadta nevű káromló szót mond. Ninct
ÉBFA, (eb-fa) ősz. fn. A bengék neméhez tarrtíabb, mint midőn a mitoelttéget igényit ember w
tozó cserjefaj; szára tövistelen, levelei nyelesek, toebadtdt.
jáskerekek,
láncsásak; bogyója előbb veres, azután
ÉBÁDÁZSÁG, (éb-ádázság) 1. ÉBDÜH.
ÉBAQA, (éb-aga) ősz. fn. 1) Bőr alatt termő fekete. (Rhamnus frangnla). Máskép : k*tyabe»g<,
kutyafa, btidOtfa, bUdö* etereinye.
•zőrféreg. 2. Ebnyavalya, azaz nagyehetőség.
ÉBFAJ, (eb-faj) ősz. fn. Az ebnemhes tartozó
ÉBAGJA, (éb-agja) 1. EBAQA.
egy-egy faj, p. o. az agár, vizsla, kopó, komondor,
ÉBAGYAR, (éb-agyar) ősz. fn. Az ebnek két öleb, külön külön ebfajok, Átv. ért s megvetőleg
oldalt ritkán áUÓ, hasító, uakgató, éles fogai.
szólva : kölyök, fattyu, kurva fia.
ÉBBÚZA, (éb-búza) ősz. fn. Vad fű neme,
ÉBFARKFÜ, (éb-fark-fü) ősz. fii. L CZINmelynek a búzáéhoz hasonló kalásza van.
CZOR.
ÉBCSERESZNTE, (éb-cseresznye) Ssz. fn. 1.
ÉBFEJ, (éb-fej) ősz. fn. 1) Tulajd. &s eb nev9
ÜKÖKKÉ.
állat feje. 2) Majomfaj, melynek feje ás ebéhez haÉBCSILLAG, (éb-esillag) ősz. fn. Az álló csil- sonlít (Simia sphynz).
lagok között legnagyobb és legragyogóbb, mely az
ÉBFÉLE, (éb-féle) ősz. mn. Olyan, mint a* eb;
úgynevezett ebcaUlagzatot kiegészíti. (Syrins). Pa- ebhez hasonló nemű. Ebféle morgóitól rám mordtU.
rasztok és pásztorok nyelvén : Sánta Kata, ki a kaÉBFÉRÉQ, (éb-férég) ősz. fn. Az eb nyelve
szások után (Orion) ételt visz, s ide-oda biczeg. (Így alatt támadó kóros keménység, mely dühödé* előtt
szól a magyar köznép mythologiája).
jelenkezik.
ÉBFÉSZÉK, (éb-fészék) ősz. fn. Aa ebnek alÉBCSONT, (éb-csont) ősz. fn. Tulajd. ért ás
ebnek csontja. Atv. ért ébciont beheged v. beforr, ma, ágya, fekhelye, különösen, melyben a nőstény eb
azaz, rósz pénz el nem vész.
fiaázni szokott

crditái nem hallik mennyoruágba. Vén éhük, vén
Molgénak matt a beete. Eb tem rágódik etonton, ha
hutra talál. Ebet nórén, madarat toUán, embert tártán ümerhetni meg. Baktó ebnek tűk a lyuk*. Olyan
•""W a /<?'*> "ró* « MeéR ebnek. Fonót ebnek gubát
eb a tárta. Ttíbbet ugat a félénk eb. Fogat elmek vaU
a etontrágát. Áld idegen ebnek hány kenyeret, nem vetn jutalmát. A jé ebet nem Ütik agyon egy túróért.
Metne Buda tánta ebnek. Vak eb, aki rottdn által
nem lát. Tégy jót ebbel, végtére rád mordul. Nem
lett át ebből nalonna. Két hát ebe, kalmár ebe,
Kevélyen jár, mint kunok ebe a nemétdombon. Eben
gubát (vagy kutyát) éteréit. Ebnek mondják, tb a farkának, farka ott mondja, eb menjen. Ebre bitni a hajat. (Közmondatok). Juhátteb, máskép : kuvat*, komondor; vadátteb, (fajai: agár, kopó, villa), Oleb stb.
A köznép az ebeket folyóvizekről szereti nevezni,
azon hiedelemből, hogy akkor meg nem dühödnek.
Innen : Dnn», Duncsi, Tisza, Dráva, Sajó, Maróé,
Zsitva ebnevek. Továbbá : Bodri, Borzas, Bundái,
Dudás, Kormos, Vidra, Vigyáz, Vitéz stb. Az agarak nevei : Betyár, Cziczke, Fecske, Lepke, Pillants,
Szeli* stb.
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ÉBPOG, (éb-fog) ősz. fh. 1) Az ebnek akár-'
melyik fog*. 2) Különösen, az embernek szemfoga,'
uu a hutpó ét őrlő fogak között levő fog, milyen '
négj na, kettő alul, kettő felfii.
ÉBFÜ, (éb-ffi) 1. ÉBFABRFÜ.
ÉBQALLÉR, (éb-gallér) ősz. fii. 1. ÉBÖRV.
ÉBGONDVISELÖ, (éb-gond-viselő) ősz. fh. 1.
ÉBÉSZ.
ÉBGYÖMBÉR, (éb-gyömbér) ősz. fh. Utifflvek
nemAez tartozó növényfaj, melynek igen csípős és
k&erí levelei vannak. (Polygonnm hydropiper).
ÉBHÁJ, (éb-háj) ősz. fh. Kutyazsír, az ebnek
ktöwtt kövérsége. Ebhájjal kenték a* alfelét, (km.)
üti hamis, csintalan.
ÉBHAL, (éb-bal) ősz. fn. Fiatal békafi, midőn
meg kifejlődve nincsen, s farka miatt némileg az apró halakhoz hasonlít (Gyrinus). Máskép : ebihal.
ÉBHAKAPÁS, (éb-harapás) ősz. fn. Harapás,
illetőleg seb, melyet a harapó eb az emberen vagy
mii illaton ejt
ÉBHENDI, (éb-hend-i) fi.. tt. ebhendi-t, tb. —le
v. —&. Semmirevaló, kutyaember. Alsó írásmódba
nló gányos elnevezés, mint : pökhendi, kortyandi,
ÉBHŐ, v. ÉBHÉ, (éb-hő v. —hé) ősz. fn. Azon
időink vagy nyár dereka, midőn a nap az ebcsillagaiban van, • legnagyobb a forróság; körülbelül
Magdolna napjától Bertalanig számítva.
EBI, (éb-i) mn. tt. ébi-t, tb. —ék. Ebhez tartotó, ebet illető, olyan, mint az eb. Ebi morgói. Ebi
irtgykedit. Ebi ttemtelentég.
ÉBffiOLYA, (eb-ibolya) ősz. fh. Vad és szagatlan virága ibolyafaj. (Viola canina).
ÉBIGA, (éb-iga) ősz. fh. A bányászoknál hoszmkai pózna vas fogakkal, melylyel a bányákba
holmit leeregetnek. (Grabenhnnd).
ÉBLIESZTÖ, (éb-ijesztő) ősz. mn. Mivel ebet
ijentenek, EbijentS bot. Ebijeaiö péntek, azaz, húsvét utáni első pintek, midőn a köznép hiedelme szerint át eb megijed, mert ismét hossza böjtöt gyanít
ÉBILEG, (éb-i-leg) ih. Eb módon.
EBÍR, (eb-ír) ősz. fn. Növénynem a háromhí•esek seregéből; csészéje lapított, 3 v. 4 virága,
polrvija kettő, ondói egyenlők; virágzása csoportos
(berkekben. (Dactylis).
ÉBKAPOR, (éb-kapor) ősz. fn. Növényfaj a
nontikak neméből, máskép : btldto montika. (Anthemit eotola).
ÉBKENYÉB, (éb-kenyér) ősz. fn. Korpából
vagy darából csinált eledel az ebek számára.
ÉBKÍGYÓ, (éb-kígyó) ősz. fh. Kutyafejü kígyófaj. (Boa canina).
fcBKOBBÁCS, (eb-korbács) ősz. fh. Korbács
az ebek, különösen a vadászkutyák rendben tartaiara.
ÉBKÖLYÖK, (éb-kölyök) ősz. fh. Kis kutya,
fiatal ebecske, mely még tejet ^zop. E* ú ami ebünk
Wykt. (Km.).
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ÉBKULLANCS, (eb-kullancs) ősz. fn. Kullancsfaj , mely különösen az ebek bőrébe szokott csimpajkodni.
ÉBLÁB, (éb-láb) ősz. fn. Az ebnek lába. Atv.
ért gyalog. Eblábon járni, azaz gyalog.
ÉBLÁBOL, (éb-lábol) ősz. őnh. Gyalog jár,
mint az ebek szoktak a kocsi után. Eleblábolttmk.
Csak köznépies beszédbe való. Eleblábolt, eltakarodott, elkotródott
ÉBLÉGY, (éb-légy) ősz. fn. Apró faja legyecske, mely leginkább az ebeket háborgatja.
ÉBMAJOM, (éb-majom) ősz. fn. Majomfaj,
melynek feje az ebéhez hasonló.
ÉBMARÁS, (eb marás) ősz. fn. Marás, melyet
eb ejt az emberi vagy más állati testen. Ebmaráira
kutyattSr, azaz, szeget szeggel. (Km.).
ÉBNEM, (éb-nem) ősz. fn. Állattani ért állatok
osztálya, melyhez a széles ért vett ebek, pl. farkasok, rókák stb. tartoznak, 1. EB, fn.
ÉBNYELV, (éb-nyelv) ősz. fh. 1) Tulajd. ért
az eb nyelve. 2) Atv. ért Utakon s parragokon tenyésző növény, öt rövid himszállal, s a kutya nyelvéhez némileg hasonló levelekkel. (Cynoglossum).
ÉBÓL, (éb-ól) ősz. fh. Kutyakunyhó, kutyaház.
ÉBOBCZA, (éb-orcza) ősz. fn. Át?, ért Szemtelen orcza, mely pirulni nem képes. Meg nem pirult
eborctája.
ÉBÖR, (éb-ör) ősz. fn. Vigyázó, virrasztó, őrködő eb; megfordítva : őreb. Ebörölcre bírni a hátat,
nyájat stb.
ÉBÖRV, (éb-örv) ősz. fh. Orv az eb nyakán.
Stíjból^ való, tzegtt ebSrv. Kutya-nyakravaló.
ÉBPECZÉR, (éb-peczér) 1. EBÉSZ.
ÉBRÉSZFÜ, (éb-rész-ftt) ősz. fn. Növény, némely meleg tartományokban, mely a fák derekából
nő ki, s alakjára az eb nemző vesszejéhez hasonlít
(Cynomorion).
ÉBRÓZSA, (éb-rózsa) ősz. fn. Vadrózsa, csipkebokor, ebercz.
ÉBBÚD, (éb-rűd) ősz. fn. Rúd, melylyel a keritós lyukán átbuvó ebet a csintalan sihederek felkapjak és átvetik. Innen a közmondás : kivetették eb'
rúdon, azaz a hivatlan, kelletlen vendégen minden
teketória nélkül kiadtak.
ÉBSÉG, (éb-ség) fn. tt ébtig-it. Ebi tulajdonság, kutyaság.
ÉBSI, (éb-si v. éb-es-i) mn. tt ébri-t, tb. —élt.
Eb szokással biró, eb formájú. Úgy van alakítva,
mint: bukti, tSkti, tilapri. V. ő. ÉBHENDL
ÉBSZÍJ, (éb-szíj) ősz. fh. Szíjból való póráz,
melyen a vadászebeket vezetik. Ertténye ebttijjal van
bekötve, ám. fösvény, nem szeret adakozni.
ÉBSZOPÓKA, (éb-szopóka, ősz. fn. 1. TÉRJÖKE.
ÉBSZÖLÖ, (éb-szőlő) ősz. fn. Növényfaj a csucsorok neméből, lelógó fehér virágcsomagokkal, melyekből szőlőforma fekete bogyók nőnek. (Solanum
nigrum).
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ÉBTARTÓ, (éb-tartó) öaz. fn. így nevezi tré- eszik; kényelmesen, lassacskán költi el az eledelt
EleddegéU, föltddegéli, megeddegéU, amije van.
fából a köznép a hintó hátolsó bakján levő kast.
ÉDDÉGÉLÉS, (éd-dég-él-és) fa. tt éddegüét-t,
ÉBTEJ, (éb-tej) ősz. fa. 1. FÜTEJ.
tb. —ék. Gyakori, folytonos vagy kényelmes, li»ÉBTEJFESTVÉNY , (éb-tej-festvény) ősz. fa.
su evés.
Ebtej nevű növényből készített festvény.
—ÉG, (1), névképző, 1. —ÁG.
ÉBTEJMÉZGAGYANTA, (éb-tej-mézga-gyan—ÉG, (2), gyakoritó önh. igéket képes; 8 T. tt
ta) ősz. fa. Ebtej nevű növényből kivont mézgagyan- után: —ög, s mély hangú szóknál: —og, pL fity-ig,
ta (Gummi regina euphorbü).
lih-ég, snep-ég, csép-ég ; dör-Sg, csör-ög, tüst-ög; ewrÉBTIPPAN, (éb-típpan) ősz. fn. Növényfaj a °9t bugy-og, patt-og, hars-og. V. ö. —AN képző é»
típpanok neméből, melynek kisded virágai nagy és Élőbeszéd 128. lap.
szélesen kiterjedő boglárt képeznek. (Agroatis caÉHES, (éh-es) 1. ÉHES.
nina).
EHETETLEN, ÉHETLEN, (é-het-et-len, é-hetÉBTÖVIS, (éb-tövis) ősz. fa. lásd : VARJÚ- len) mn. tt éheteüen-t, tb. —ék. Amit megenni nem
TÖVIS.
lehet, nem megenni való. Ehetetlen kemény, nyers hit.
ÉBUGATÁS, (éb-ugatás) ősz. fa. Az ebnek saÉHETIK, (é-het-ik) tehető alakja estik igének;
játságos kiáltása, melyben leginkább u hangzik. Átv. múltja éhet-tem, —tél, —élt; htn. —ni. Aki vagy ami
ért hivatlan olcsárlás, rágalmazás, megszólás. Ebuga- enni tud, enni képes.
tás nem hallik mennyorsiágba, (km.).
ÉHETLEN, (é-het-len) 1. EHETETLEN.

EBÜL, (éb-ül) ih. Eb módjára, ebhez hasonlólag. Átv. ért. roszul; igazságtalanul. Ebül vagyunk.
Ebül jártunk. Ebül is, kutyául is, komondorul is. Ebül
gyűlt, ebül költ. Ebül gyűlt sterdéknek ebül kell elvestni, (km.).
ÉBÜTÖ, (eb-ütő) ősz. fa. Bot, melylyel a gyöpmesterek az ebeket agyonütik, vagy általán, minden
nagyobb bot, tréfásan szólva. Köznépies dévajkodó
nyelven : férfi szeméremtag.
ÉBVADÁSZAT, (éb-vadászat) ősz. fa. Vadászat, midőn ebeket uszítanak az űzőbe vett vadakra,
s magok a vadászok lóháton kisérik őket
ÉBVESZ, (éb-vész) ősz. fa. Bizonyos indiai fának (Stychnos nux vomica) magva, melynek keserű
íze van, és sok állatnak különösen az ebeknek halált
okoz; de másfelől többféle nyavalya ellen gyógyszerül szolgál.
ÉBVÉSZVONAT, (éb-vész-vonat) ősz. fa. Ebvész nevű fának magvaiból készített gyógyszerészi
vonat (Eztractnm nucis vomicae). V. ö. VONAT.
ÉBVERÁG, (éb-virág) ősz. fa. lásd: KIKERICS.
ÉBZSÍE, (éb-zsír) ősz. fn. Eb busából és csontjaiból kifőzött zsír.
ECS, ÉCSÉM, 1. ÖCS, ÖCSÉM.
ECSET, 1. ECSET, E bötü alatt.
—ED, (1), egyesszámu második személyrag,
zártabb hangon : 9d, vastagon : ód; ver-éd, (tör-öd,
túr-od) verend-éd (törend-éd, turand-od), vern-éd,
(töm-öd, torn-od). A tárgyramutató múltban : nyílt
ed, ad : vert-ed, türt-ed, turt-ad, parancsolóban : verjed, forj-ed, túrj-ad.
—ED, (2), egyes második személyi birtokrag,
változattal : öd, ad, ed, ód, mint : szém-ed, vér-éd,
bér-éd, tör-öd, háf-ad, ket-ed, bot-od stb. Önhangzója
az illető többesszáméhoz alkalmazkodik : kert-ék,
kert-éd, stOcség-ék, stilkség-éd, fal-ok, fal-ad stb.

EHETNEM, (é-het-n-ém) a többi idők nmeiének divatban. Múltban ehetnem volt, öszvetett alak
nem szokatlan. Midőn bizonyos tárgyra nem vonatkozólag élünk vele, ám. éhes vagyok, szeretnék enni.
Vágyat fejez ki, mint ezek is : itatnám, altatnám.
Edét anyám, ehetnem. Jaj be ehetnem, mint a farkai.
V. ö. ESZIK.
EHETŐ, (é-het-ő) mn. tt éhetS-t. Amit meg lehet enni, mi éldelhetőlcg van elkészítve, sütve, főzve
stb. Ezfen összetételben : nagyehetö, ám. sokat evő,
nagy bélü.
—ÉK, (1), egyesszámu első személyrag a tárgyra nem mutató jelen- és jövöidőben, zártabb hangon:
ők, vastagon : ói, mint: ver-ék, verend-ék, tör-öfc, törend-ék, mar-ok, marand-ok. V. ö. Stemélynévmds.
—ÉK, (2), rendszerént főneveknél többes szám
raga. Helykimőlés tekintetéből lásd az Élőbeszéd 57.
és következő lapjain, a többesszám ragozásának szabályait
—ÉL, egyesszámu második személyrag, a külszenvedő és ti-és igék jelen- és jövőidejében; vastaghangon : öl, mint : üttet-él (láttat-ol), Icérettnd-d
(nyomatand-ol), én-él (isz-ol), éertd-el (iand-ol), vertkid-él (huzakod-ol), verekédtnd-éi (huzakodand-ol) stb.
—ÉM, egyesszámu első személyrag, a tárgymutató alakú igék jelen- és jövőidejében, továbbá a
személyragozott határtalan módban, zártabb hangon:
Dm, vastagon : ont, mint: ver-ém, verend-ém, vern-ém,
tör-öm, törend-ém, t'örn-öm, mar-om, marand-om,
marn-om, V. ö. Személynévmás.
—ÉN, (1), igerag a kapcsoló mód eg>es harmadik személyében, pl. kérj-én, fess-én, menj-én, B v.
ü után : ön .• lökj-ön, Snts-ön, ktOdj-ön, s mély hangú
szóknál állandóan : ön : várj-ön , hallj-on , hott-on,
hullj-on, onts-on. Úgy látszik, nem egyéb mint az Sn
(= ő) harmadik személynévmás.
—ÉN, (2), toldalékrag némely igéknél a muÉDDÉGÉL, (éd-dég-él, ám. ész-dég-él) cs. és tató mód egyes 3-dik személyében, mint hit* hissen,
gyakorító m. íddégél-t. Folytonosan, vagy gyakran vitt visten, megy megyén, vem vesttn; a régieknél
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ftíu-ett is fekst-ik helyett. Némely alhaugu szóknál
m, mint vagy-on, a a régieknél olusz-on, alutz-ik helyett. Szintén az ön harmadik személyuévmás, mint
föntebb.
—ÉN, (3), névmódosító rag, változattal: ön, vastaghangon : ön, önhangzóval végződő nevek utáu: n.
Megfelel e kérdésre : hol f v. Aon f miut : kert-én,
tér-ent vér-én, sziv-en, kSr-Sn, tSr-Sn, ház-on, vdr-on,
BvM-n, Bectí-n atb. Eredeti alakja a hon kérdőben
rejlő ön, melyből onnan származik.
Első tulajdon értelemben valamely helyszínen,
illetőleg test felületén létező állapotot jelent, legyen
az állandó vagy általmenő : ágon ülő madár; vizén
haladó hajó; legelőit járó barom; fán termett gomba ; lóháton járni; uíczán álldogálni; őrt állani a
várfalon. Szintén helyszínre vonatkozó, részint átvitt, részint tulajdon értelműek : vállunkon a sok teher; ttivemcn fekszik ; tenyeremen hordozom; valakit
ayyvn ütni, pofon csapni, nyakon vágni.
Ás idönevek után az illető időnek folytonos
létállapotát fejezi ki, s megfelel e kérdésre : mikor f
p. télen nyáron pusztán az én lakásom ; hétfőn, keddtn, tterdán ; jövő héten ; mai, tegnapi napon ; minden árán várom; húsvét, pünkösd, karácson napján,
Sylvester estvfjén. A nyelvszokás c kérdésre némely
idöneveket majd ben majd vei ragokkal használ, mit
I. az illető* ragok rovatai alatt.
Valamint a többi névmódov tokát, úgy ezt is a
szokás különféle átv. értelemben alkalmazza, nevezetesen :
a) Oly igékkel, melyek valamely érzéki, kedélyt,
ttkölcti állapotra mutatnak, s mintegy az illető tárgy
fölötti folytonos működést jelentenek, mint : jövendő
tortán tűnődik, búsul, töprenkeü'.k ; valamin boszonk<xlik ; kedvese halálán kesereg, szomorkodik ; valamin bámul, álinélkodik, eliszonyodik ; mások bohósáyán mosolyog, nevet; öszvevesztek a konczon. Mindezeket az általános rq/ía-val is szokás kifejezni :
búsul, kesereg rajta, nevet rajta itb., vagy azon szóval : azon tűnődik, oson töri fejét, azon vesztek őszve, bogy . . . .
b) Oly igékkel, melyek az ész működésének
tárgyaira vonatkoznak : valamin elmélkedik, töri
a fejét.
c) Ezekben és ilyenekben : kinéz, benéz az abItiíon, kilép, belép az ajtón, a kapun, bebújik, kibújik a réten, azon hely ttine vétetik alapúi, melyet az
illető teát vagy nyilas elfoglal.
d) A testnek érintett felületére vonatkozik
ezekben : kefén, karon fogni val.ikit; ültökön ragadni ; féken tartani a lovat; kötélen vezetni a borjut.
e) Az árnak, becsnek állapotát fejezi ki az
ilyenekben : drágán, olcsón, jután, pénzen venni;
uáz forinton eladni. Átv. ért jó, rósz néven venni.
f) Helyállapotot jelentő névutókkal viszonyít»a : váron belül, városon kivül, a Dunán innen , a
TVjMbi tói. Átv. ért. reményen fölül, alul, kétségen,
• irakozáson kívül. Sajátságos viszonyítások : vízen,
AJKU>.
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kenyéren böj tolni; szalmán telelni; makkon, kukoriczán hízott sertések, nemén szedett búza stb., melyeket a nyelvszokás után illető helyeiken a szótár
ad elő.
ÉN, ENNI, 1. ESZIK.
ENNIVALÓ, (éuni-való) ősz. mn. ég fn. Amit
enni lehet, ami eledelül föl van adva; étel, eleaég.
Van itt elég ennivaló. Átv. ért. igen kedves, szeretetre méltó. Ennivaló kü fiú.
—ÉR, (1), müképzö, mint : ved-ár, teng-ir,
emb-ér, 1. —ÁR, névképző.
—ÉR, (2), igeképző, mint : ped-er, 1. —ÁR,
igeképző.
—ÉRÉG, (ér-ég) ősz. igeképző, mely gyakorlatos önható igéket képez; ö, ü után : —örtig, mély
hangú szóknál —orog, pl. did-ér-ég, bizt-er-ég, héntér-ég ; csGp-ör-Sg, «ünyd-ör-ög ; tánt-or-og, bód-or-og.
ÉRZSE, női kn. tt. Érzsét. Népnyelven másképen : Erzsi, Örzsi stb. V. ö. ERZSI. Az Erzsébet
szónak kicfinyzöje elhagyás által.
ERZSÉBET, női ku. tt Érzsébet-ét. Elisabeth.
A héber nyelvből kölcsönzött szó, ám. Isten kedveltje. Máskép : Örzsébet némely régieknél : Elzsébet.
ERZSI, 1. ÉRZSÉ.
ERZSIKÉ, az Erzsi női névnek kicsinyezője.
ÉRZSÓK, női kn. tt. Érztók-ot. Köznépies
nyelven jelent nagyobb, korosabb Erzsébetet. Erzsók néne.
—ÉS, (1), melléknévképző, oly nevekhez járulván, melyek többese ék, mint : szém-ék, szém-és,
vér-ék, vér-és, szükség-ék, szllkség-és, cseléd-ele, cselédén stb. V. ö. —ÁS, képző.
—ÉS, (2), gyakorlatos igeképző zártabb hangon : ős, vastagon : oá, miut ; verd-és, tépd-és, lépdés ; törd-ös, pökd-ös ; hágd-os, kapd-os. V. ö. ÉS, ksz.
ÉSMER, ÉSMERET stb. 1. ISMER, ISMERET stb.
ESPERES, 1. ESPERES, E betű alatt.
ÉSPÉRÉSSÉG, 1. ESPERESSÉG.
ÉSZÉGET, (é-sz-ég-et) 1. ÉDDÉGÉL.
ÉSZÉMISZOM, (észém-iszom). Tulajdonképen
ige, de gyakran használják fn. és mn. gyanánt is. 1)
Zabálás, lakoma, torkosság, étel, ital nagy bősége.
líezzeg volt nagy eszemiszom. Csak az eszemiszomnak
örülsz. 2) Mondják oly emberről, kinek minden élvezete és dolga evésivásban áll. Eszemiszom bajnok.
Eszemiszom haszontalan ember.
ÉSZÉNYÁK, (ész-ény-ák) mn. tt észényák-ot.
Gúnyneve az oly embernek, ki sokat eszik; zabáló,
nagyehető, telhetetlen. Kemenesalji szó. V. ö. ISZÁK,
ISZÁKOS.
ESZIK, (ész-ik v. é-sz-ik) t. i., melynek legvégső gyöke, vagyis gyökeleme : i, mint : iszik igéé:
t,- számos nyelvekben feltaláltatik rokon hangokban,
pl. hellénül : ecríeu v. sd<a, qpayco, latínul : edo [és,
est], esurío, németül: essen, speisen, szanszkritul : ad,
svad [ízlel] stb. V. ö. É gyök jelentése. Első múltban : évem, évéi, évek stb. Másod múltban : ettem,
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ettél, ivítt v. étt. Jövendőben : éendém, éendél, éendik etb. Parancsoló : «$y<7, 4y& Óhajtó : enném,
énnél, ütnék stb. Határt enni. Míveltető : etet. Tehető : éhetík. Értelme : eledelt vesz be, azt megrágja,
és lenyeli. Tulajdonkép emberről, de egyéb állatokról is mondják. Eták, mint a lő, mint át éhet farkat,
(Km.). Sokat esett. Htot, kenyeret, gyümölcsöt, füvet,
gyökeret estik. Ha tokot akarst emu, kévéiét egyél.
(Km.). Két pofára enni. Abban ugyan nem ettél.
Egyetek bolondok, meghalt apátok. (Km.) Torkig, untig,
megtabálásig enni. Eltart a föld, etak legyen mit énnttn*. (Km.). Igekötővel mindig tárgyesetet vonz.
Elenni mát jónágát. Fölenni a hulladékokat. Kienni
valakit mindenéből. Leenni át adósságot. Másutt it
lettokták enni akuttá etontról. (Km.). Öttveentik békát, egeret. Ökörstánt a tab alá, de ló esti meg. (Km.).
Ily esetben az ük el is marad néha, pl. Megett a farkat, fene. Átv. ért. emészt, ront, lassan fogyaszt.
Fene etti, stú esti a csontjait. A rouda megesti a vasat. A méreg beette magát belsejébe. Fölesti tettét a
hagy. Néha annyit tesz, mint : csíp, éget Esti a bors
a nyelőét. A dohányfüst esti a tuemeit.
ESZIK-ISZIK, (eszik-iszik) ősz. k. Evéssel, ivással foglalkodik, dőzsöl, korhelykedik, lakmározik.
Essem-iszom, vigadok,
A búnak helyt nem adok.

(Népd.)

ÉSZTÉKE, ÉSZTÉKÉL, I. ÖSZTÖKE, ÖSZTÖKÉL.
ÉSZTÉRÜ, 1. E8ZTEBÜ.
—ÉT, tárgyeseti rag, 1. —T mint tárgyeseti rag.
—ÉTEK, (é-ték- vagy ét-ék = éd-ék) többes
második személyi rag, változattal —átok, —ótok,
—etek, —OtOk, mint: stém-étek, hát-átok, ket-etck,
orr-ótok, bőr-ötök. Leghihetőbben az egyes második
személyi —ad, —ed, —ed, —ód, —Ód ragból, és
többes : ék ragból (ed-Oe, ad-ok stb.) van öszvetéve;
mi feginkább onnét tetszik meg, minthogy az első*
önhangzó egészen az ad, ed, ed stb., egyes személyi
rag szabályát követi, azaz az általános többes szám
önhangzójához alkalmazkodik. (V. 5. —ED), így a
többes első személyi rag unk, unk is, régiesen om-uk
v. om-k és em-Uk, pl. a halotti beszédben : ur-om-k
és Ss-em-ük, tehát ur-om vagy ur-am, és a többest jelentő * : ur-om-*; Ss-em-tik szintén.
ÉTET, (é-tet) áth. m. etet-íem, —tél, —tít. Általán másnak étket, eledelt ad, hogy azt megegye;
táplál. Etetni a ttegény koldusokat. Etetni a* ehetőket. Etetni a baromfiakat. Különösen : az étket az
evőnek szájába adja. Etetni a kit gyermeket, a beteget. Egymást etetni. A verebek, fectkék stb. etetik apró
fiaikat. Gyakran elvontan, tárgyeset nélkül használjuk. Etetnek déltájban a uántók. Etetnek a kocsisok.
Igekötőkkel : Eletetni máinak vagyonát. Föletetni ÓM
rlttórt gabnauemeket. Leetetni a vételeket, réteket.
Megetetni valakivel a rótt ételt. Megetetni valakit, azaz
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megmérgezni, mérget adni. Átv. ért valamely testet
más erősebb által elvásat, elkoptat, elrongál. Életűn
válatttóvdmel a vasat. Pokolkdvel etetni a sebei. Fenével etetni, azaz haragjában azt kivinni, hogy a fene egye meg.
ETETÉS, (é-tet-és) fn. tt étejtéi-t, tb. -ét.
Cselekvés, midőn valakit v. valamit etetünk. V. ö.
ÉTET. Utasok, etegények etetése. Kisdedek, aprómarhák etetése. Déli, estvéli ételét. Méreggel való megélt
tét. Fenével eletét. Eletét elleni gyógyszer.
ÉTETLEN, (é-tet-len) mn. tt éteilent, tb. —ik,
Aki vagy ami nincs megetetve. Ételien eseestmS.
Életlen baromfiak. Etetlen lovak lattan mennek. Hátirozóilag, ám. meg nem etetve, etetlenfil.
ÉTETLENÜL, (é tet-len-ül) ih. EteÜen alkpotban, éhesen, üres gyomorral. EtetlentU befogni m
ökröket. EtetlenUl hajtani a lovakat több mérföldre.
ETETŐ, (é-tet-«) 1. ETETŐ.
ÉTETÖVÍZ, (ótető-vís) ősz. fa. lásd : ETETŐVÍZ.
ÉTT, (é-tt) az estik ige múltja és részesülője t
szokottabb evett helyett. Ett, üt, (evett, ivott) pótkortáskodott (Szeder Fábián, a palócz szójárásról); mi
által kiett gerenda.
—ÉTT, mólt idő raga, mint épti-étt, f est-Öt, S,
tt után ott : Ut-Ott, iint-ÖU, ötönl-ött, mély hangon :
ott: boctát-ott, marastt-oít. A többi személyben é*
tárgyi ragozásban sokszor csak egyszerű t, pl. ad-ott,
ad-t-am, ad-t-ál, ad-t-unk, ad-t-atok, ad-t-ak v. ad-tónak, és ad-t-ad, ad-t-a, ad-t-uk, ad-t-átok, ad-t-ák,
magas hangon tteret-ctt, tteret-t-em, steret-t-él és turet-t-ed, steret-t-ünk és steret-t-Uk, steret-t-eték és tűret-t-étek, aeeret-t'ek v. steret-t-enek és steret-t-ék.
Az egyes igéknél (egyszerű nem öszvctett alakjukban) mindenütt föl van jegyezve a műit idő e
szótárban, s a mennyiben a tőszemélytől némi eltérés van, a többi személy is.
ÉTTÉ, (é-tt-e) személyragozott igenév, az estit
igéből; öszvetételekben használják, leginkább átv.
értelemben. Méregette ember. Mocsokétíe, ttuélte,
feneette, kutyaette.
ÉVECSKÉL, (év-ecs-kél) áth. m. —t. L. ED
DÉGÉL.
ÉVÉGET, (év-ég ét) áth. m. évégei-tem, —tél,
—étt. L. ÉDDÉGÉL.
ÉVES, (év-és v. é-v-és) fa. tt evét-t, tb. —ét
Cselekvés, midőn az ételt, eledelt magunkhoz vesiszük, azt kellőleg szájban forgatván, lenyeljük. Mohó, napóra évéi. Evettel tölteni a* idS nagy rtuét.
Evetben megtabálni. Csak evéékor iaad, mm< a pap
itolgája. (Km.)
ÉVESIVÁS, (evés-ivás) ősz. fn. Ételitalnak
mértéktelen használása; zabálás, torkoskodas, dobzódás. Evésivásra költeni mindenét.
ÉVET, (év-et) 1. EVET.
EVŐ, (1), (év-ö v. é-v-ő) mn. tt évS-t. 1) Aki
vagy ami eszik. ÉvS gyermek. Évö madarak. HútévS,
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gobnacvS, f&eoö Ólatok. Emberevö vad népek, kenyérei-i. 2) Amivel, amiről, ahol eszünk, s ekkor a viszonyoméi ömetéve iratik. Evőkanál. Évőatztal. ÉvShely.
EVŐ, (2), (L föntebb) fn. Személy, ki eszik.
Sok ai evő, dt kévét a dolgotó. Nagy evő. A kutya szent a* evők körül forgolódni.
ÉVŐDIK, (é-v-ő-dik) belsz. m. foSd-tem, —tél,
—ott. Atv. ért maga magát emészti, titkon boszoniodii ralamin, magában búsul, töprenkedik, s mintegy esii, fogyasztja magát. Nem ttól senkinek , csak
mayába* tvodik.
ÉVÖASZTAL , (évö-asztal) ősz. fn. Asztal,
melyről etznek, melyről enni szoktak, különböztctc9űl mis czélra szolgáló, pl. iró-, dolgozóasztaltól.
EVŐKANÁL, (evő-kanál) ősz. fn. Kanál, melylyel enni szoktunk. Különböznek : fSzSkanál, merilőkaitdl, oakolókanál stb. Fa, ctin, ezttst evőkanál.
ÉVÖSZEREK, (óvő-szerek) tb. fn. Asztali késiület, melyet az evésnél használnak, pl. kéa, villa,
kanál stb. Etüsl evötterek.
ÉVÖTAL, (evő-tál) ősz. fn. Tál, melyben az
ételt M erőknek feladjak.
ÉVÖTANYÉR, (évö-tányér) ögz. fn. Tányér,
ncJjTŐl az ételt eszszük.
ÉVÖTÁKS, (evő-társ) ősz. fn. Személy, ki velünk együtt, egy asztalnál, egy tálból eszik.
—EZ, igeképző, zártabb hangon : ős , vastagon : w, öt, nyíltan : e*, mint : sér-éz, kör-öt, fal-az,
&«'•£>», fel-et. Hangzója az illető gyök többesének
hangzója követi : stém-ék, nemet, vér-ék, vérét stb.
V. 5. -AZ, igeképző.
Ál É-b«D TŰ 117 <alkk.

< Ai E ét É betűk s ezeken kezdődő czikkek , külön
keresendők).
É, (1), kisded alakban é, tizedik betű a magyar
áWczcben , s az önhangzók között ötödik. Hosszú,
•yüt hangzó. Mai általánosb kiejtés szerént csak egyMe hosszú é-t ismerőnk , mely magasságát illetőleg
u élethangwik osztályához tartozván, mind a vastag,
mind a vékony hangzókkal megfér egy szóban , pl.
<*>'«', kópé, véka, béna, kenyér, vezér, ökreit. Az ily
*zók fagy vastag, vagy vékonyhangulag ragoz tatnak,
*nint t i. többi hangzóik vastagok vagy vékonyak,
pl. kondér-ok, ctuhér-ok, vékd-val, cseléd-ék, réteg-ek,
<"véKy-tk. Kivétetnek az öszvetett szók , melyekben
mindig ás utolsó határoz , pl. kartték-ét, háttetö-re,
"tpktdaró-val, tiékldb-ho*. Az é végül némely szókban a-val cseréltetik föl, pl. paréj paraj, taréj taraj,
3***) ganaj, karéj karaj, fahéj f óhaj. De minthogy a
poré, gáté, taré alakok szokottabbak , innen inkább
üt kell tartanunk , hogy az egész aj szótag , vagyis
ierhangzó az , mely a hosszú l-nek megfelel. A ré*«k szintén tawtá'HV j nélkül : páré, taré, gané,
tart. Fölcseréltetik némely képzőkben o-val is ; mint •.
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szándék standok, hajlék hajlok, faték fátok, stardék
szurdok, marék marok, ajándék ajándok. A régies ó ö
s mai í helyett áll az ily ószerji képzőkben : tanét
(=tanót, tanojt, tanejt, ma : tanít), feketét (= féketőt, feketöjt, feketejt, ma : feketít) stb. Néha tájdivatosan, nyomatékozás, illetőleg hangsúlyozás következtében , melyet a versmértékben is használnak, rövid
e v. é helyett áll, pl. vélem velem (mecum), néked
neked, lésten leszen, mérést merész, megyén megyén,
étet étet, tétet tétet. Tajejtésileg használják hosszú á
helyett ezekben : tovébb (tovább), hátrébb (hátrább),
arrébb (arrább). Odébb (odább helyett) általános gyakorlatú. Szóképzés vagy ragozás alkalmával nemcsak
midőn két rövid e kerül öszve, változnak ezek öszvehuzódva hosszú rf-re, pl. e-\-e, gySnge-en =r gyöngén;
é-\-e, lé-et = lét; e-|-e, vere-ém =s verem, vere-éd =s
vered ; hanem más önhangzók öszveolvadásából is áll
elé hosszú é, pl. e-}-i-|-e (e-j-j-j-e v. j helyett v), ver«-»'-e v. vere-j-e (v. vere-v-e) ^ véré, verne-i-e v.
verne-j-e ^ verné ; o-J-i, láttta-ik = látszék, látstana-ik = látszanék ; a-)-<r, láta-ék = látók, látna-ék
= látnék. Az úgynevezett ékvesztőkben rövid e-re
változik, mint : ég eget, ér eret, két kezek, egér egerek, mely esetben tompábban megnyujtva, s mintegy
ee-hez hasonlóan hangzik. Némely szókban, melyek
két különböző érteményüek, e szerint majd élesebb
vagy tompább kiejtésü, pl. stél tb. szelek (ventos),
szél, tb. tzélelc (margó); fél, tb. felek (dimidinm, amicus), fél (metuit); ér, tb. erek (véna), ér (valet); légy, tb.
legyek, légy (fias); ég, tb. egek, (coelum), ég (ardet).
E másodnemüeket, a tájszokás itt-ott éles í-vel cseréli föl : ttüet, füek, Írek, tgít.
A szóképzésben és ragozásban rendesen párhuzamos társa a hosszú á, pl. cael-éd csal-ád, nzeg-ély,
sz&b-ály, íel-és, hal-ás, vét-ség, v&.lt-tág, köt-Aiy, vágány, ökr-^M, hal-dm, fúz-é-, buv-ár, keres-méiy, tanul-mány, fél-^nt, fal-ánfe; ember-n&, asszony-nd/,
löl-é, al-á, vert-^fc, vart-d*, verj-<flfe, várj-á* stb. De
meg is marad állandóan, pl. ék (dék = adék, edék
és lék = íték) képzőben : hatod-ék és mened-ék,
haití-ék és vertí-ék v. verejt-ék.
A hangmértan szabályai szerint mindig hosszú
szótagot alkot, pl.
„Regi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?"
Vörösmarty.
Ha az eléadottakat bővebb figyelembe veszszük,
lehetetlen meg nem győződnünk, hogy a mai, bár igen
egyenlő kiejtéstt l-ben többféle hosszú é önhangzó
rejlik. Feltűnő
1) hogy némely é, különösen a névragozásban
ékezetét elveszti és nyilt e-vé változik, pl. ég egek,
stél stelek, fél felek, ér erek, légy legyek, két ketek,
szekér szekerek, fenék fenekelt, sőt a régiségben, pl. a
Tatrosi codexhen ezek nagy részét az alany- vagy tőesetben is röviden találjuk : eh = éh, nehe* = nehéz, két = két, hét = hét, kéz = kéz, név =: név,
közép = közép , szel (ventus) = szél, sőt olyanok
29*
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is eléjbnnek, melyek ma nem ékvesztők : stelc (=r
azék) , vitet = vitéz , terd == térd, íröver =r kövér,
ért = ért,fawd= kérd, Stveny = ösvény. Ezekben
teh&t a nyilt «-nek megfelelő hosszú (a szokottnál
terpedtebb) e rejlik. Meg van ezen hang mai napéig
is a palóczos e vagy í-ben (a palóczoknál, göcsejieknél, székelyeknél), mely az el és néha ér hangokból
olvadt egybe, pl. ement (= elment), tteni (= szelni),
íré (= erre), emere (= emerre) stb.
2) hogy a mely szókban a hosszú é ékezetét
el nem veszti, azokban az tájdivatosan hosszú f vei
szokott fölcseréltetni : ideg s= édes, ttíp = szép,
ttttet = széles. Miket régi Íróknál is (kik, amint
tudjuk, saját nyelvjárások szerént írtak) találunk, pl.
Erdősinél
.Az magyar nipnelc.
Próféták által szólt rígen néked az isten,
Az kit igirt, íme vigre megadta fiát.
Buzgó liléivel szól most és néked ez által,
Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess.
Néked átírt ez lűn prófétád, doctorod, ez lűn
Mestered, és most és, melyet az isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten
Elveszt, és nyomós nem lehet a te neved.
Aki zsidóul és görögül, és végre diákul
Szól vala rigen, szól néked az itt magyarul.
Minden nipnek az fi nyelvén, hogy minden az isten
TSrvinyinn ttjen, minden imádja nevű.
Lelki kenyir vagyon itt, melyben mikor iitel, örökké
/íts, mely az mennyből szállá, halába méné.
Az ki teremt, tíged megvált, örök Hetet és ad
EB szent által : nincs több bizodalmad azért"
Néked, íme, f i szókban nem változik í-vé, mert azok
nyilt e-vel is ejtetnek : neked, Íme, e».
Nagyon csalódnék azonban, aki bármely régi
iratban, valamint tájnyelvben is tökéletes következetességet keresne, pl. ősért egyszer í-vel, máskor e*-vel
jön elé; így vigre ; kenyér, noha ékvesztő (kenyerek),
mégis benne az é, <-vé változik; éttel ma, legalább
tudtunkra hosszú e*-vel nem ejtetik. De lehető, hogy
mind ,kenyér' rövidfiit e-jében, mind ,eszel' első ejében, régiesen éles K hangzott, mely aztán könnyebben változhatott szinte éles e* (=r <)-vé.
3) Hogy ezen éles <?(= I) az, mely mind mély,
mind magas szókban elefordul, tehát sajátlag ismét
kétféle, pl. béke és béka szókban finom megkülönböztetéssel kétféle éles é hallatszik.
4) Hogy azon hosszú é, mely néha ó v. o-val,
néha pedig 6-vel cseréltetik fel, a rövid zárt e'-nek
felel meg, mint: tanít tanét, Mondok ndndék, hő hé,
I9n, lén.
É, (9), régies fn. éj helyett; éttak Károlyi- és
Kálóinál = Íjnak; Így eléjön gyakran a régieknél:
tf& e helyett éjfél, ét által (régi magyar Passió) e
helyett : éjt által v. éjen által.
É, (8), lásd kérdd E, (5).
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—É, (1), birtokrag, mint: Péter-é, Pál-é.Igen
nevezetes rag a magyar nyelvben. Eléjön a birtokos
névmásokban is, mint közép rag : eny-é-m (= éné-m), ti-é-d (= te-é-d), ö-v-é (= ö-v-é-e), mi-é-nk,
tí-é-tek, ö-v-é-k (ö-v-é-ök). Részletesen fejtegetjük
az Élőbeszéd 162. lapján. V. ö. —ÉK, (2) is.
—É, (2), bizonyos helyre mutató határozói
képző, pl. ol-é, fel-é, fól-é, mög-é, régiesen GySrí,
Pétté is, GySrbe, Petire helyett, 1. —Á, (1).
—É, (3), igerag, mint : vet-é, fit-é, 1. —Á,
igerag.
EB, elvont gyök, mely egyedfii az éber (éb-er)
szóban és ennek származékaiban áll fenn. Értelmét
lásd Éber szónál.
—EB, (1), ritka képző der-éb (dorsnm. Mólóit
Albert), ger-éb, s némely más szókban. A részesülői
S (= eü = év v. év = eb) kisarjadzása. L. —Ö,
részesülői rag.
—EB, (2), képző egy-éb szóban, mely az illető
esetekben ékvesztő, pl. egy-eo-et, egy-eb-ek ; a mikből megtetszik, hogy némelyek hibásan írják két 66vel. A hasonlító foki 066, ebb rag módosulása.
—ÉBB, szintén a hasonlító foki rag némely
igehatározókban mint hamar-ébb (v. hamar-abb); néha
az e a tőszó véghangzójával egyesülvén, vált hoszsznvá, pl. elébb = elé- v. elő-ebb, fölöttébb = fólötte-ebb.
ÉBEN, latinul ebenut, hellénül tftnos) fn. tt.
ében-t, tb. — ék. L. ÉBENFA.
A héber nyelvben feltaláltatik hóbni, többese :
hóbnim (ligna ebena); némelyek szerént Aethiopiának
régi Opon nevű városától, mások szerént ében szótól,
mely követ jelent.
ÉBENFA, (ében-fa) ősz. fn. Finom, igen kemény és fekete fa, mely Heléna és Móricz szigeteken
bőven nő, s asztalos és esztergályos munkákra haunáltatík.
ÉBENFAMÍVES, (ében-fa-míves) ősz. fn. Kézmives, ki ébenfából különféle míveket készít, entergároz.
ÉBER, mn. tt éber-t, tb. —ék v. ébrek. 1) Aki
nem aluszik, aki teljes öntudattal bír; aki virraszt
2) Átv. ért. vigyázó, gondosan figyelő, figyelmező,
körülnéző. Legyetek ébrek át hallgatásban, ét tamilatban (Pázmán). Átvitelesen mondjuk dologról is.
„Éber éjim, kínos nappalom."

Gyulai Pál.

Eredetére nézve egynek látszik vir vagy vírr
gyökkel, ezekben : virad, virattt stb. t i. ax t hang
helyet cserélvén, vagy középről előre nyomalván,
lesz : ior v. eor v. ébr; a minthogy régebben mindig
ez vala a tőszó, például ezekben: e*br-en, tffrr-ed, ébreszt, és csak újabb időben keletkezett az önálló éber
alak; ha már vir gyökből az r betűt mint képzőt elvonjuk , marad : vi, melynek a föntebbiekkel szinte
rokon értelme van a magyar vi-gy-dt, latin vi-gil, videt stb. szókban.
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Egyébiránt azt is vélhetjük, hogy eredetileg
ember vala, azon ém gyöktől, melynek származékai :
Am't = virraszt, émett, virrasztó , vigyázó állapotban levő.
Régibb iratokban cléjön héber helyett is.
ÉBERSÉG, (éb-er-ség) fn. tt. éber»ég-ét. Tulajdonáig , melynél fogva valaki ébren van, virraszt,
figyelmez, vigyáz, a körüllevö tárgyakat hamar észreveszi. Örök, elöljárók, ttülSk ébersége.
ÉBRED, (éb-r-ed) önh. m. ébred-tem, —tél,
—itt v. —t. Almából főieszmél, ocsúdik. Hajnalban
írednek a* állatok. Mély álmából ébredni kezd. Nagy
lármára fölébredt. Átv. ért. öntudattal kezd bírni, az
eddigelé homályos tárgyról világosabb eszmék tűnnek elébe; észreveszi magát Át ifjúban ébred az ész,
(brtdnek a vágyak. A hosszú ámulat után ébredni.
Ébred benne a lelkiismeret. Felébredtek lelkében a régi
j<'> napok emlékei. Nemzetünk is valahára ébredni kezd,
azaz alélteágából, hal Igatagságából kikéi, elétűnik.
Kikeletkor ébred a tertnészet.
„Jő a tavasz illataira!,
Ébred a vidám madárdal."
Iduna (Szász Póli).
ÉBREDÉS, (éb-r-ed-és) fn. tt. ébredés-l, tb.
—ék. Föleazmélés az álomból, ocsúdás; az álomnak
eloszlása. Ébredéskor átitozni, nyújtózni. Átv. ért. öntudathoz , önérzethez jutás; az eddigelé homályos
dolgokról világosabb eszméién; valamely tárgy iránt
figyelemre gerjedés.
ÉBREDEZ, (éb-r-cd-éz) önh. m. ébrede'z-tem,
—t'l, —e'lt. Lassan-lassan ébred, álmából fokonként
serkenni kezd. Hajnali harangszóra ébredeznek a csel'dek. Ébredez az álomkórba merült nyavalyát. Átv.
ért eszmélni kezd, öntudatra jut, fokonként világosabban veszi észre állapotát, figyelemre, vigyázatra
gerjedez. A népekben ébredezni kezd az önállási, és
ntwiitlitégi vágy.
ÉBREDÉZÉS, (éb-r-ed-éz-és) fn. tt. ébredézés-t,
tb. —e'k. Álmából lassanként vagy fokonként ébredni
kezdés.
ÉBREDSÉG, (éb-r-ed-ség) fn. tt. ébredség-ét.
Állapot, midőn valaki nem alszik , hanem virraszt;
öntudattal bír; körültekint, figyel.
ÉBREDT, (éb-r-ed-t) mn. tt. ébredt-et. Aki álmából föleazmélt, fölserkent, fölocsúdott. Átv. ért.
öntudathoz jutott, figyelmes, a körüllevö' tárgyakat
észlelő. Ébredt ét*. Felébredt lelktötmeret.
ÉBREDTSÉG, (éb-r-ed-t-ség) 1. ÉBREDSÉG.
ÉBRÉGET, (éb-r-é-get v. éb-r-ég-et) áth. m.
>Trr<get-tem, —tél, —itt. Álomból, szunnyadásból
kelteget, felbnzdít, eszméletre gerjeszt, ösztönözget.
Ébrtgetm délutáni álomból a munkátokat. Jóra, szépre
ébregettti át ifjúságot. Haladatra ébregetni a szimnyadott népet.
ÉBRÉGETÉS, (éb-r-é-get-és) fn. tt. ébrégetés-t,
tb. —«*. Cselekre*, midőn valakit ébregetünk. V. ö.
ÉBBÉGET.

ÉBRÉKÉNY —ÉBRESZTŐ
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ÉBRÉKÉNY, (éb-r-é-kény) mn. tt. ébrékény-t,
tb. —ék. Aki könnyen ébred ; virrasztásra hajlandó ;
vigyázó, figyelmezö. Ébrékeny ész.
ÉBRÉKÉNYSÉG, (éb-r-é-kény-ség) fn. tt. éb•ékénység-ét. Tulajdonság , melynél fogva valaki
EÖnuycn ébred , virrasztásra hajlandó , figyelni, vigyázni szeret.
ÉBREN, (1), (ób-r-en) önh. m. ébren-t. Serken,
fólserken, ocsúdik, 1. ÉBRED.
ÉBREN, (2), (éb-r-en) ih. Virrasztva, nem alva ; figyelve, vigyázva. Ébren lenni. Ébren maradni.
Fél ébren beszélni. Ébren tölteni az éjt. Ébren legyetek
és vigyázzatok.
ÉBRENÉS, (éb-r-en-és) fn. 1. ÉBREDÉS.
ÉBRENET, (éb-r-en-et) fn. tt. ébrenet-ét. Ébrenés, elvont értelemben véve. Első ébrenet.
ÉBRENG, (éb-r-eng) önh. m. ébrengét-tem v.
ébreng-tem, ébreng-ettél v. ébreng-tél, ébreng-étt; htn.
•ni v. — eni. L. ÉBREDEZ.
ÉBRENLÉT, (ébren-lét) ősz. fn. Éber állapot,
midőn valaki nem alszik. Átv. ért. vigyázat, öntudatos eszmélet.
ÉBRENSÉG, (éb-r-én scg) fn. 1. ÉBERSÉG.
ÉBRENT, ÉBRENTE, ÉBRENTEN, ih. lásd :
ÉBREN.
ÉBRÉNY, (éb-r-ény) fn. tt. ébreny-t, tb. —ét.
Anyaméhben fogant, s még ki nem fejlődött, csak
most ébredő lény (embryo).
ÉBRES, (éb-r-es) mn. tt. ébres-t v. — ét, tb.
— ék. 1. ÉBRÉKÉNY.
ÉBRESSÉG, (éb-r-es-ség) fn. lásd : ÉBRÉKÉXYSÉG.
ÉBRESZGET, (éb-r-esz-get) áth. és gyakor. m.
ébreszget-tem, —tél, —éti. Gyakran vagy folytonosan
valakit, vagy többeket álomból költöget. Trombitaszóval ébreszgetni a falun tanyázó lovasságot. Átv. ért.
bíztatgat, nógat, ösztöuözget. Honszeretetre, erényre,
munkásságra ébreszgetni a fiatalságot.
ÉBRESZGETÉS, (éb-r-esz-get-és) fn. tt. ébrengetés-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn ébreszgetünk;
keltegetés, fölkelésre, vigyázatra serkengetés.
ÉBRESZT, (éb-r-eszt) áth. m. ébreszt-étt, htn.
—m v. —ént. Álmából, szunnyadásából valakit fölkelt Ébreszteni jó korán a cselédeket. Fölébreszteni
éjjeli lármával az alimókat. Átv. ért. bíztat, buzdít,
serkent, nógat; figyelmessé, vigyázóvá tesz. Jutalommal, dicsérettel ébreszteni a fiatalságot. Nagy tettekre
ébreszteni a diesvágyókat.
ÉBRESZTÉS, (éb-r-eszt-és) fn. tt. ébresztés-t,
tb. —ék. Cselekvés, mely.által valakit ébresztünk,
azaz álmából fölverünk, fölkeltünk, vagy : biztatunk,
sürgetünk, ösztönzünk. Tudósok becsülete ifjak ébresztése. (Km.).
ÉBRESZTGET, 1. ÉBRESZGET.
ÉBRESZTŐ, (1), (éb-r-eszt-ő) mn. tt. ébretstö-t.
Aki vagy ami az álmot elűzi, az aluvót fölkelti, föl-
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serkenti. ÉbretttS ára. Átv. ért. buzdító, ösztönözd,
nógató.
ÉBRESZTŐ, (2), (l. föntebb) fn. Hajnali jeladás, melylyel a katonákat fölkelésre serkentik. ÉbrettíSt trombitálni a lovatoknak, dobolni a gyalogoknak. (Tagreveil).
ÉBRÜL, (éb-r-fll) önh. m. ébHU-t. Éberré lesz,
álmából ocsúdni, serkenni kezd. Átv. ért elméje derül, bizonyos tárgy iránt nagyobb világosság nyilik
meg eszében.
ÉBRÜLÉS, (éb-r-ül-és) fn. tt ébrülétt, tb.
—ék. Éber állapotba jövés, álomból fölserkenés.
„Mert éjszaka esvén köztök a zendttlés,
És édes álmokból hirtelen ébrülés."
Gyöngyösy.
ECS, KIS—, NAGY—, falvak Győr megyében; helyr. Éct én, —re, —rSl.
ÉCSI, puszta Veszprém megyében ; helyr.
Écti-be, —ben, —bSl.
ED, (rokon ff, ez ismét ttt gyökkel, a rokonságokat más nyelvekből 1. alább) fn. tt. ed-ét. Elhanyagolt állapotából ismét életre kapott szó, melyből
édes, édeleg, édettég stb. származnak. Jelenti azon
kellemes érzést, melylyel némely testek az ízlelő érzéket csiklandozzák s gyönyörködtetik, nemkülönben
azon anyagot vagy részecskéket, melyek által ily érzés
gerjesztetik. Edét éretni, kiélni. Gyümölctnek, métnek, csokornak éde. Átv. ért igen kellemesen ható
gyönyör, akár érzéküeg, akár szellemileg véve. Ctók
éde, bettéd éde. Éddel függeni a kedvet minden ttaván. Edém, ám. édesem, kedvesem.
„És viszons az ifjú keser-éddel."
Garay.
„E szent falak közt élvezik
A béke édeit"
'
Tarkanyi Béla.
A görög íjtfoff (ám. gyönyör) íjive (ám. édes) szókban
szinte mint gyök megvan. Hangzóváltozással a héber adid, aram: adó, arab: ad hasonlóan édest, kedvest, kedveltet jelentenek. Ide tartoznak a szanszkrit
ttvad (ízlel), nvddutt (édes), latin tuavú, német
niUt stb. A törökben is dad v. dat, v. tat, ám. ü,
tíléi, innen tatlu v. tattit, v. dadlu, v. datlu, (a csagatajban : tátiig), ám. édes; eléjön a csagatajban :
dsüdtUk szintén = édes.
Végelemzésben az éteik igének £ gyökéből származtatva, ám. é-ed v. é-et öszveházva : ed, honnan :
é-edés v. é-etét = édet, azaz a szájíznek különösen
tetsző, ennivaló.
—ED, (1), névképző, mely csak kevés neveket
alkot, mint: ctd-id, »eg-éd, neg-éd. Párhuzamos vastaghangn társa ad : ctal-dd, gal-ád. Öszveolvadás
által alakult ebben : gyöngéd = gyönge-ed.
—ED, (2), öszvehuzott igerag a tárgymutató első
multak egyesszimn második személyében, pl. vered
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= vere-ed, tttéd = iite-ed. Vastaghangon : ad : tóIád = tola-ad, mutatód = mutata ad.
ÉDÉCS, (éd-écs) fn. tt édéct-ét. A franczia
bonbon értelmében alakított új szó, ám. nyalánkság,
édes sfiteményke.
ÉDELEG, ÉDELG, (éd-el-ég v. éd-el-g) önh.
m. édelég-tem v. édelg-éttem, -tél v. —ettél, édelgétt, htn. — ni v. édelgeni, v. édelgni. Gyöngéd nyijassággal szerelmeskedik; éldeli a gyönyört Édelegnek át ifjú tterelmetek.
„Egy kép körfii édelg a biztos ének."
Lantos szerelme (Kisfaludy K.)
ÉDELEG, (éd-éleg) ősz. fn. Az edény nevfi
fémnek élenynyel vegyülete. (Beryllium-oxyd).
ÉDELGÉS, (éd-el-ég-és) fn. tt édelgéi-t, tb.
—ék. Gyöngéd szerelmi nyájaskodas; édes érxelgés,
édes gyönyör élvezése.
ÉDELGÖ, (éd-el-ég-ő) mn. tt édelgS-t. Edéi
érzelgéssel nyájaskodó , szerelmeskedő ; gyöngéd
gyönyört élvező. ÉdelgS ttereUm. ÉdelgS új Wtatok.
ÉDEN, fa. tt éden-t, tb. — ék. Héber szónak
tartják, s annyit jelent 1) mint kéj, gyönyör (volnptas); 2) az első emberek lakhelye, tehát gyönyör helye, gyönyörűséges kert, paradicsom, (quaui dieas:
régió amoena. Joa. Simonis Lezieon). Vannak, pl.
Kresznerics, kik a magyar ed szóból származtatják.
ÉDENI, (éd-eni) mn. tt édem-t, tb. — ék. Édenből való, édent iUető, arra vonatkozó. Édeni boldogtág, öriSmek, élet.
EDÉNY, (éd-eny) fa. tt édeny-t, tb. —ék. A
könnyfi fémek egyike, mely ezen nevesetet azon «játsaganál fogva nyerte, hogy számos vegyületei édei
Ízűek. Fölfedezte 1828-ban Wőhler göttingai tanár.
Latin neve beryüium a beryll nevfi drága kötői,
vagy glycinm, a yivxof (édes) görög szótól. (Török
József).
ÉDES, (éd-és, 1. ED); mn. tt édu-t v. —el,
tb. —ék. 1) Aminek éde van, ami oly részekből áll,
melyek az ízlelő érzékben édet gerjesztetlek. V. ő.
ED. Édes mét, etukor, bor, gyVmola, alma, ttflő.
Édet ín. Edét káponta, murok, répa. Édet tej. Édet
fa. Édet falat. Ellentétei : tavanyi, keteHL 2) Kedves, szeretett, nyájas. Édet álom. Édet beated. Édet
ctók. Édet enyelgét. Édet Hang. Édet háta. Édet kedvet. Édet Jbmcwm, lelkem, nioem, galambom, angyalom. Édet miénk. Jobb a tíctin édet miénk, mint a tok
máié. (Km.). Édet motolygát. Édet ttó vagy mami.
Édetem. Általán, midőn a magyar nyájaakodik, ez
egyik legkedvesebb szólitó szava. 3) A vérségre vonatkozólag jelenti azt, kitől egyenesen származunk,
vagy ki velünk ugyanazon közel vérből való. Édet
anya, apa (aki nem mostoha). Édet bátya, édet Sct,
édet néne, édet Mg. Édet tettvérek, (nem mostohák).
Édetegy, egy vér vele, egy testvér. Mi ketten édetegyek vagyunk. A* S apja át én apámmal édeteyy
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volt. Édesegy két tztv. Édesegy kit ország. (Kriza
János).
ÉDÉSD, ÉDÉSDED, (éd-és-d v. éd-és-d-ed)
mn. tt. édesded-ét. Az édes szónak kicsinyező, gyöngédebb értelmű módosítása. Édesded beszélgetés, nyájaikoddt.
ÉDÉSDEDÉN, ÉDÉSDEN, (éd-és-ded-én v.
éd-és-d-en) ib. Gyöngéd, finomabb édességgel, nyájmsággaL Édetdeden mosolygani. Édestleden ttunyttyadtn. Át egyszerűbb édesden eléjön Pesti Gáboroál iá.
ÉDÉSÉDIK, (éd-és éd-ik), k. m. édesed tem,
—tüj —eU. Édes ízt kezd kapni; az édes részek,
elemek lassan-lassan szaporodnak, kifejlődnek benne. Édesedik a nSlö, gyümölcs, midőn érik. Átv. ért.
közelítő ragu névvel, valakihez nyájas kezd lenni,
vonzódik, buzódik. Öszvetételci : Beleédesedik valakit*, azaz bele szeret. Elédesedik, azaz a nagy édesség miatt elromlik, émelygőssé lesz. Megédesedik,
ajaz tökéletes édessé válik, érik. Öszueédesedik, azaz
öuvenyájasodik, barátkozik valakivel.
ÉDÉSEGY, (édés-egy) ősz. fn. L. ÉDES, 3).
ÉDÉSEL, (éd-és-el) áth. m. édetel-t. Székely
uólással ám. Csókol. Megédetel = megcsókol. Édet(d)
meg lelkem apókat. (Kriza János).
ÉDÉSELL, (éd-és-eU v. »<d-és-vall) áth. m. éde•flt v. édesellett, htn. édeseim v. édeselleni. Édesnek
vall vagy érez valamit. A forrás- és fulyóvizivók édeullem szokták a kútvitet.
ÉDÉSES, (éd-és-es) mn. tt édeses-t, tb. —ék.
Kevéssé édes, nem igen édes; az édeshez némileg hasonló. Édeses kápotztatonsa. Édese* vb. Mindenkor
kicsinyért, mérséklő értelemmel bír.
ÉDÉSFA, (édés-fa) ősz. fa. 1. HIGVIRICZ. Nevét onnan kapta, mert gyökere sok édes anyagot foglal ""BgibM, melyet sűrű szörppé főzve mellbajok ellen iiM«i.*iMfc (Glycyrrhiza).
ÉDESGET, (éd-és-get) áth. m. édesget-tem,
—tét, —éti. Szép, kellemes, kedves bánásmóddal,
ígéretekkel magához vonz, csalogat. Stép szóval, ajándékokkal édesgetni a szilaj, vad gyermeket. Szoros ért.
ezen nevecettel : édes, édesem hívogat, csábítgat.
ÉDESGETÉS, (éd-és-get-és) fa. tt. édésgetés-t,
tb. —ék. ,Édes' nevezéssel, szavakkal, kedveskedő hizelgéWl, ajándékokkal stb. csalogatás.
ÉDESGETŐ, (éd-és-get ő) mn. tt. édeigetS-t.
Kellemesen, kedvesen, hízelgve csalogató. Édesgető
btaédek.
ÉDESGETVE, (éd-és-get-ve) ih. Nyájasan, édeten, bicelkedőleg csalogatva.
ÉDÉ8GYÖKÉR, (édés-g) ökér) ősz. fn. 1. ÉDESFA. Ha általán édes ízű gyökeret jelent, elválasztva
intik : édetgyVkér.
ÉDÉSÍT, ÉDÉ8IT, (éd-es-ít) áth. m. cdMt-étt,
hta. —NS T. —cni, pár. —». Édessé tesz, édanyaginl Auere*. Kávét etukorrcU, inarctipánl méttel éde•,;ni Valamit elédetüeni, azaz szerfölött édessé,
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émelygőssé tenni. Megédettteni. Magához édesitetti,
azaz vonzani, csalogatni.
ÉDÉSÍTÉS, ÉDÉSITÉS, (éd-és-ít-és) fű. tt.
édéíités-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit
édessé teszünk, édanyaggal fűszerezünk. Átv. ért.
nyájas, hízelgő csalogatás, magához vonzás.
ÉDESRE, (éd-és-ke) mn. tt. édéské-t. Finom,
gyönge édcsségü; keveset édes. Nyájas beszédben
ám. kedvetke. Édetkém, jere velem.
ÉDÉSKÉDÉS, (éd-és-kéd-és) fn. tt. édé«kédéi-t,
tb. —ék. A nyájasságnak azon neme, midőn valaki
másnak sok kedvest, szépet, hízelgőt mond.
ÉDÉSKÉDIK, (ed-és-kéd-ik) k. m. édéskéd-tem,
—tél, —éti. Mást édes nevén szólitgat; másnak sok
szépet, kedveset, hízelgőt mond; igen gyöngéden
nyajaskodik; édességet érez.
ÉDESKÉS, (éd-és-ke és) mn. tt édeskét-t, v.
—ét, tb. —ele. Igen finom, szelíd, gyöngéd édcsségü
vagy ahhoz hasonló. Átv. ért jelent, keresett, mesterkélt, túlzott nyájaskodást. Édeskés bestéd. Édeskés
udvarlás, széptevés.
ÉDESORDA, (édesorda) ősz. fn. Fris túró,
melynek tej édességét még érezni. V. ö. OBDA.
ÉDÉSÖRÖMEST, (édes örömest) ősz. ih. Igen
szívesen; a legnagyobb és legkedvesebb örömmel,
készséggel. Éretted édesSrSmest mindent megtettek.
ÉDESSÉG, (éd-és-ség) fn. tt. édességét. 1) Tulajdonság , melynél fogva valamely test, vagy anyag
édes; édrészekkel, édelemekkel bír. A must forrás
által elveszti édességét, és csípőssé lesz. 2) Maga az
édanyag, édclem, mely azonban ed által szabatosabban fejeztetik ki. 3) Édes étel, sütemény, csemege.
Édességekkel kínálni a hölgyeket. 4) Átv. ért Nyájasság,
udvarias bók, hízelgő szavak. Édességeket mondani
valakinek. Édes érzés.
ÉDÉSSÉGÉS, (éd-cs-ség-és) mn. tt édésségés-t,
v. —ét, tb. —ék. Édességgel teljes , igen-igen édes ;
édes érzésben gazdag. Népies vagy régiséget utánzó
írásmódba való. Édességes szűz Anyánk. Édességes Jézus. ÉdSsségös illat. (Góry-codex).
ÉDÉSSÉGÉSEN, (éd-és-ség-és-en) ih. Igen-igen
kedvesen, édesen, nyájasan.
ÉDESÜL, ÉDESÜL, (éd-és-ttl) önh. m. édesül-1.
Édes ízt kap, édessé változik. Édesül a csokorral vegyített kávé. MegédeW. Valakibe beléédesW, azaz beleszeret. Hottá édesül, azaz nyájasan hozzá ragaszkodik.
ÉDFÖLD, (éd-föld) ősz. fn. Fehér, könnyű por,
az úgynevezett beryllium éreznek elégűlete.
EDI, (éd-i) fn. tt édi-t. Kicsinző szó, mely által
a kisdedet hizelgve, nyájaskodva szólítani szokták,
nem más, mint a rövidített édes. Édi fiam t csócsolj
meg. Továbbá, az Eduárd keresztnév kicsinyítője.
ÉDIKE, (éd-i-ke) fn. tt. édiké-t. Újabb kicsinzéssel ám. édi. L. ezt
ÉDÍT, EDIT, (éd-ít) áth. m. édtí-étt, htn. —nt
v. —ént. Vegyészi ért bizonyos testeknek boriéi általi
vegyítése éa átváltoztatása, savanyaktól szabaditása.
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ÉDÍTÉS, ÉDÍTÉS, (éd-ít-és) fa. tt édtíét-t, tb,
—e*. Vegyészi kísérlet vagy működés , midőn valamely testet borléllel elegyítve, más természetűvé változtatnak , savanyától megazabadíttatik.
ÉDÖ, (éd-ő) mn. tt édS-t. Néhuttanép nyelvén
ám. kedves, édes, szeretett. Édö anyám.
ÉFÉL, 1. ÉJFÉL.
ÉFIÚ, székelyes kiejtés ifjú helyett.
ÉG, (1), önh. m. ég-tem, ég-tél, ég-étt. 1) Tulajdonkép .mondjuk oly testről, mely tüzet fogott, világit és melegít Ég a Misre tett ttárat f a. Ég a meggyujtott fténa, ttalma. Ég a gyertya, méct, lámpa.
Nem kell aton örvendeni, mikor a ttomuéd háta ég.
(Km.) Beég a ha*. Elég a* égett falu. Kiégett mindenéből. Leégett a pajta égett fenékig. A marat fa mellett a nyert fa it megég. (Km.) Körmére égett a gyertya. 2) Átv. ért mondjuk az állati testről, midőn valamely kóros állapot miatt rendkívüli melegséget érez,
midőn az öszvetódúlt vér a bőrön átlátszatóvá lesz.
Ég a bűre, tebe. Ég a ttája a paprikát ételtől. Ég a
feje a tok gondtól, aggtágtól. Égnek szemei. Égnek őraiái a tok bortól. A napról: Ég a nap láng-ttenvedélylyel. Iduna (Szász Póli). Különösen mondják az erős
indulatokról. Ég benne a tterelem, bottú, harag, vagy :
ég a tterelemtöl, botttutól, haragtól.
Rokonságai a szanszkrit agnisz, latin ignis, hellén "171?, MJÍ.IJ, litván ugnü, török jak-mák; de ide
sorolhatók a német Auge, latin oculus, szanszkrit iktt
(lát) stb. szók is.
Magyar elemzéssel némelyek szerént ég már nem
tiszta gyök, hanem származék, még pedig hS v. hé
gyökből, azaz ég = hé-ég v. hev-ég, azaz hevet v.
meleget ad folytonosan, oly alakulással, mint lob lobog (Kassai József).
ÉG, (2), fa. tt eget. Az ékvesztők közé tartozik. Innen: egem, eged, ege, egünk, egetek, egSk; egek,
eget, égül. 1) Azon tér, melyben a föld, s többi világtestek lebegnek, s mely tiszta időben messzeterjedő
kék bolt gyanánt terjed ki fölöttünk, s köröskörűi a
földre nehezkedni látszik. Ég boltozata. Stábod, nytit
ég alatt lenni. Égbe vagy égre nétni. Át ég alatt a
fold ttinén, nincsen olyan árva, mint én. (Népd.) Ég
ét fSld kottük a különbség. Csillagos ég. Sfegmérhetlen
ég. 2) Szorosabb ért a földet környékező, s fölötte
elterjedd levegő vagy gőzkör. Derült, tinta, fényét,
kék ég. Borúit, sötét, homály01, felhőt ég. DSrSg, villámlik, teng a* ég. Hull át eső az égbSl. Égben stárnyaló tat. 8) Vétetik menny, mennyorttág értelemben.
Égben lakó Itten, angyalok, üdvStültek. Égbe v. égre
kiáltó bűnök. Égre, földre etkünni. Égből aláhullott
angyalok. Át égre kérlek. Sokat rendelnek Bécsben,
de nem úgy rendelik égben. (Km.) Többes számban jelenti néha magát az Istent, vagy a mennyei lakosokat.
Kérni át egeket. Bár adnák át egek. Stent ég vagy
•zent egek t Oh egek, mit miveltem t
, A harczi bőst, a nép apát
Meghallgató az ég,
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Virul a hon, ragyogva él
A hősi nemzedék.
Nagy Imre.
Néha ellenébe tétetik a föld.
„Hírre vágy; bár ég föld légyen akadálya
Nem pihen, hegyeket mozdít, hogy csudilja
Fél vUág munkáját."
Kis János.
Máskor a pokol.
„Égnek-e ostora ez, mely így csapdossa hasinkat,
Vagy mireánk magyarokra esett gonosz átka pokolnak.'
Czncxor.
Némelyek (például Ipolyi, magyar mythologiajában) egynek tartják az ég igeszóval; azért olvauuk
a Debreczeni Legendáskönyvben (7. lapon) : tata ég
„Hol magasb a föld az mennyországnál? Felele a
szarándok, mondván : A tüzes égbe, mert ott urouk
Jézusnak teste, mely földi állatból vagyon." így a
görögben atöca ám. ég (ige) s innen «í/hjc (latinosán
aether), ám. világ, és fenlég, felsőbb lég. A sínai
nyelvben is ég (tbién), és villám (tién), ugyanazon
szóknak látszanak. A finn ilma (Luftkreis, Luft, Wettér) első tagját a nyelvészek szintén az ü, jil, t-ií, gü
(= világ, fény) gyökökkel tartják azonosnak. (Schott
Vilmos Altaische Studien). A törökben kuk v. fák
(csagataj) =r ég (coelum) gün = nap és nappal,
goj = ég (coelum) köjmek (csagataj) = égni, jfc
(szem), kő v. ku s go v. gil gyökben egyezni latMások , s'névszerént épen Schott Vilmos a magyar ég, török kük (gSk) , török-mongol tangrí, tenggeri, tegri, csuvas tora, saját mongol oktargoi szikban a magot, nagy, fenséges fogalmát vélik rejleni.
Schott véleménye a magyarra vonatkozhatólag röviden ez : Az öszves altaji nyelvekben itt tekintetben
vehető gyökök vagy toszok (Kerawörter) egyike »
,magas' vagy ,nagy' jelentésére torokhanggal végsődnek, és szinte ilyennel vagy csak önhangzóval keidődnek; az előhang néha ct v. «-vé változván, s igen
kevesen n-et vevén föl. A tunguz nyelvben gok, jut,
gog, hók, ok, ög, ég tőszó (Kernwort) tűnik fel, ezekben gokda-kon (halom), gogda, gukda, hokdingga, okdi,
ök-dson, eg-dtan, melyek mind magasat és nagyot jelentenek. A mandzsu nyelvben előjönnek guk, Iáik,
ehueh ; a mongolban kük, kttg, jug, ttg, jek ; a szuómi
finnben kuk, kSykJuk és koh, kuh, kok; a svéd-lappoknál tjokk (csök), osztyákoknál ág, oeh, nők, noek,
a török családban kük, jog, jttk, f i g , ög stb. A magyarból felhozatik hegy, nagy és tok stb. Ide tartozóknak véljük ág és hág is.
Az ég névnek az ég igével azonosítása ellen
Schott úr azon nehézséget látja, hogy az ég név
hangvesztő (eget, egek) az ég ige pedig nem.
Schott úr egyike azon kevés külföldi nyelvtudósoknak, kik nyelvünket alaposan értik. A föntebbi
nchdzs^grc csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az
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a: nem mindig teszi kétségessé a származást.
Így '' ige (mint általán az igék) nem ókvcsztö, s mégis
kétségtelenül ettól származnak eleven , eledel, élesig,
melyek gyöki önhangzója már megrövidült Ér ige és
név között is hasonló viszony létezik. Egyébiránt a
magyarban iá a magasabb ég neve menny leghihelöbben szintén a magas emelkedett fogalmát rejti
magában, akár rokonitsuk azt fenn (némely származónkban fttiny) szóval, akár származtassuk em gyökl)fil, honnan tmel, emelt stb. is erednek ; a bonnan
ezen üsiretétel iá menny-ég nem egyébnek látszik,
m\ntfeim-ég. Innen azt véljük, hogy ha mindkét nevezőt külön is magasat jelent, ezen imvetételrc nem
rala szükség. Különben mindkét vélemény mellett
ipen erős okok harczolnak.
—ÉG, részint régies rag ig helyett, pl. mindég
imely ma is ssokásban van), napig, holnapig a Debrcczeni Legendás könyvben; alig, esztendég (= esztendeig) a Passióban; élig (= elö-ig); részint toldakihangzás némely tájszólásokban, pl. ottan-ég,
otztég (= aztánég) többig (= többé v.
többéig), tícnddég (kicsi ideig?), rajtig (rajta v.
rajtáig).
ÉGABRONCS, (ég-abroncs) 1. ÉGKOR.
ÉGABROSZ, (ég-abrosz) ősz. fn. Abrosz vagyis
papírlap, melyen az égi csillagzatok arányos távoli-íeban és nagyságaik szerént föl vannak jegyezve.
EGÁL, 1. ÉGALJ.
EGALJ, (ég-al-j) ősz. fn. A földnek oly része,
melyet egymással, és az egyenlítővel egyenközü két
»<>n.il kerít be. Kik ezen két vonal között laknak,
«"k egy égaljiak. Hideg, forró, mérsékelt égalj. Ezt
mi.kép égöontk vagy mafhemaiikai, szélességi egáljuk is nevezik. Természeti égafj, mely a légmérséklet állapotára vonatkozik különösen. Némely vidékek
ugyanazon szélességi égalj alatt feküsznek, de termé^^cti ógaljok különbözik, péld. Stájerország és a Dunui túli Magyarország egálja.
ÉGALY, (ég-aly) 1. ÉGAIJ.
ÉGBEKIÁLTÓ, (égbc-kiáltó) ősz. mn. Általán
r
'ly bűnről mondják, mely az Isten bosszúját mint•"Í7 fölhívja, s különösen megérdemli. Égbekiáltó
>g'Ktalantiig. Különösen bibliai és keresztényi ért.
•'cy neveztetnek : a szántszándékos gyilkosság; a nőin* lun; az árvák és özvegyek elnyomatása; a szol-•'k «'•» napszámosok érdemlett bérének megtagadása,
'
ÉGBOLT, (ég-bolt) ősz. fn. A nagy égnek azon
r.'-ze, mely bolt alakban látszik a fold fölött lebcgai. s köröskörül a látkörre IchajVaui.
ÉGBOLTOZAT, (ég-boltozat) 1. ÉGBOLT.
ÉGCSATTANÁ8, (ég-csattanás) ősz. fn. Mennyl'".rdül«?s; azon sajátságos tompa hang, mely a villany•>r».-s felhőkből ballatszik ; égdördülés.
ÉGDÉGÉL, (ég-dég-él) gyak. önh. m. i'gdt'ijil-l.
* lytonoban , szép lassan ég.
ÉGDÖRGÉS, (ég-dörgés) ősz. fn. A villauyter
'-'t felhőkből hallatszó, tompa rcszketeg morajú
AKjLD.
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bangzás többszörözve, mennydörgés. Annyit tanultam
beszédéből, mint az égd&rgésbSl. Km.
ÉGÉDELÉM , (ég-cd-el-ém v. —öm) fn tt.
égedelm-et. Mintegy égő méreg v. boszúság, szorongató helyzet. Székely szólás. Hol át égedelSmbe (vagy
Isten haragjába) voltál. (Kriza János).
ÉGÉDÉZ, ÉGÖDÖZ, (ég-éd-éz) önh. m. égédéz-tem, —tél, —élt. A Tatrosi codexben, ám. gerjedcz, buzog, bnzgókodik : „Mii szíivönk égödöz vala"
[cor nostrnm ardens crat). A Bécsi codexben is clé|ön égedözö : „Mert vala égedözö (ardens) ő kévánságábau."
ÉGÉKÉNY, (ég-é-kény) mn. tt. égékény-t, tb.
— ék. Ami könnyen ég, minek részei, elemei hamnr
tüzet fognak. Égékeny testek. Égékeny kender, száz ágak.
ÉGÉKÉNYSÉG, (óg-é-kény-ség) fn. tt. égékénység-ít. A testnek azon tulajdonsága, melynél fogva
könnyen ég, hamar lángra kap.
ÉGÉNY, (ég-ény) fn. tt. égény-t, tb. —ék.
Vegytanban , azon sziuetlen , röpülékeny és gyúlékony folyadék, mely kivált bizonyos savak által a
boriéiból kifejlik. (Aethcr). Újabban alakított, de
mindkét tagában levő hosszú i miatt: nem igen jóhangzatű szó, kivált, ha még más hosszú tagú szóval
tétetik ősz ve, például : kénégény. Továbbá azért sem
ajánlható, mivel a már régebben alakított égvény szóval, hangban csaknem egészen öszveüt. Talán jobb
volna : ezcsz-t venni törzsül.
ÉGÉNYÉS, (ég-ény-és) mn. tt. égényes-t v.
—ét, tb. —ék. Égénynyel vegyített, égényt tartulinazó. Kginyes folyadék.
ÉGER, EGÉR, 1. ÉGERPA.
ÉGEUERDÖ, (éger-erdő) 1. ÉGERES, fn.
ÉGERES, (1), (éger-és) fn. tt. é.gerés-t, tb. —e'k.
Égerfákból álló erdő. Olyan szó, mint : szilán, filzfs,
nydras, tölgyes stb.
ÉGERES, (2), (1. föntebb) mn. tt. égerés-t v.
—el, tb. —ék. Égcrfiikkal bővelkedő, hgeres vidék,
égeres föld.
ÉGERFA, (éger-fa) ősz. fn. Panövény az egylakiak, kéthíinesek seregéből, melynek kérge és húsa
vernyeges, s vizenyős helyeken szeret tenyészni. Púrizpápai, Diószegi s inasok a régiebbck közöl állandóan hosszú f f -vel Írják, különben röviden is ejti a
tájszokás : egerfa. Mint melléknév jelent égcrfából
valót. Egerfa kútcso.
Hihetőleg a hellén liifeiQOf szóval cgyeredctü.
ÉGÉS, (ég-és) fn. tt. égéa-t, tb. — ék. 1) Valamely testnek azon állapota, midőn tüzet fogva világít és melegít. Fa égése, gyertya égése. 2) Tűz, tűzveszély, midőn épületek s más jószágok a tűz martalékává lesznek. Ai égés koldussá telte a lielym'yrt.
3) Az állati testnek szenvedő állapota, midőn a vérnek rendkívüli melcpsépre Által mintegy kigyúlail.
líör égése, száj égése.
30
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ÉGÉSFOLT, (égés-folt) ősz. fn. Folt, mely a
tűz által megégetett testbőrön látszik, pl. midőn a
baromra a tüzes vasbélyeget ráütik.
ÉGÉSHELY, (égés-hely) ősz. fn. Hely, hol
égé* történt, hol tűzveszély pusztított. Megtekintem
a* égéthelyet.
ÉGÉSHÓLYAG, (égés-hólyag) ősz. fn. Hólyag
az állati bőrön, melyet égés okozott; különböztetésül
más okból származott hólyagtól.
ÉGÉSJEL, (égés-jel) ősz. fn. Általán, jel, mely
tűire, égésre matat; különösen, az állati testen látszó jel, mely égés, sütögetés után fenmarad.
ÉGÉSSEB, (égés-seb) ősz. fii. Tűz, égés, égetés, sütögetés által támadt seb az állati testen.
ÉGET, (ég-et) áth. m. éget-tem, —tél, —itt.
1) Valamit tűz által fölemészt, felhasznál, elront, hamuvá tesz. TiUhelyen fát, kimenetében nádat, Malmát
égetni. Tarlót, ciereklyét, gitgatt égetni. Elégetni a
ruhát. Fölégetni a kazalokat. Kiégetni valakit a hátából. Leégetni fenékig a* okiakat. Megégetni a bőnorkányokat. Akinek a kása megégeti náját, máikor
nem felejti fájni tarhóját, v. máikor át aluttlejet it
megfájja. (Km.) 2) Tűz által valamely új testet alakít,
alkot. Pálinkát égetni rottból, burgonyából, törköly
bSl. Szenet, menet, téglát égetni. 3) Atv. ért mondják indulatokról, kínokról, nyavalyákról stb., melyek
vagy a lelket rendkívül izgatják, vagy a testet fölötte élesen sértik. Égeti a iterelem ttíte, lángja. Égeti a gonott lelkiismeret fulánkja. Égetik a tebek. Égeti
torkát a nomjutág. Égeti teáját a bon, paprika.
ÉGETÉS, (ég-et-és) fn. tt. égelét-t, tb. —ék. 1)
Cselekvés, midőn valamit égetünk. V. ö. ÉGET. Faégetéi, trágyaégetét, tSzek-, nalmaégetét. Pálinkaégetéi. Tégla-, mén-, nénégetét. 2) Szenvedés, melyet
éles testi bajok okoznak. Mettégetét, izájégetéi stb.
ÉGETÉSJEL, (égetés-jel) ősz. fn. 1. ÉGÉSJEL.
ÉGETETT, (ég-et-étt) mn. tt. égelett-et. Ami
égetve van, ami tűz által szilárdíttatott Égetett tégla.
Égetett cserépedények.
ÉGETETLEN, (ég-et-et-len) 1. ÉGETLEN.
ÉGETHETŐ, (ég-et-het-ő) mn. tt égethetS-t.
Amit égetni, elégetni lehet, vagy szabad.
ÉGETLEN, (ég-et-len) mn. tt égetlen-t, tb.
—ék. Ami nincs megégve, amit a tűz föl nem emésztett ; ami kiégetve nincs. Égetlen ménkS. Égetlen fa.
Égetlen tégla, azaz vályog, mór. Mint határozó :
égetienül.
ÉGETNIVALÓ, (égetni-való) ősz. mn. 1) Aki
vagy ami megérdemli, hogy tűzre dobják, elégessék.
Égttnivaló vén bonorkány. Égetnivaló háibdi bútorok. 2) Ami arra van szánva, rendelve, hogy megégessék, tüzrevaló. Égetnivaló ttárat ágakat nedni
át érdé*. Égetnivaló ménkövet f ejteni.
ÉGETŐ, (ég-et-ő) mn. tt égetS-t. A maga nemében igen meleg, forró, tüzes. ÉgetS napntgarak.
Átv. ért ami tűz gyanánt a testeket elkoptatja, fölWszti. ÉgetS nerek. Különösen, az érzékeket éles

468

ÉGETT—ÉGI

fájdalommal sértő. ÉgetS Unok. Ez ily öszvetótelekben : nénégetS, téglaégetS, ménégetS, nettégetíí, jelent
személyt, ki az illető tárgyak égetésével foglilkodik.
ÉGETT, (ég-étt) mn. és fn. tt égett-et. TSi Utál fölemésztett, elhamvasztott Égett hátak. Mint
főnév jelent személyt, kinek házát, vagyonát a thvész elpusztította. Stegény égettek námára tegüypéiut
gyűjteni.
ÉGÉTTBOB, (égétt-bor) ősz. fit. Általán égetés által készített szeszes ital, különösen, pálinka
gabonából, törkölyből, gyümölcsből stb.
ÉGEVÉNY, (ég-e-vény) fit. tt égevény-t, tb.
—ék. Égő anyag, égő test; ami ég, ami a nap bevétől szárad, kiaszik; kiszáradt mező, telek. Oly képzésű s érteményü, mint: anovány.
ÉGEVÉNYÉS, (ég-e-vény-és) mn. tt égettnyét-t v. —ét, tb. —ék. Kiégett, kiszáradt, a nap
hevétől kiaszott. Égevényei metok, rétek.
ÉGFORGÁS, (ég-forgás) ősz. fn. Az égi testek
járása, az égnek, nnpnak, holdnak, csillagoknak látszólagos mozgása, keringése a föld körül.
ÉGGOLYÓ, (ég-golyó) 1. ÉGGÖMB.
ÉGGÖMB , (ég-gömb) ősz. fn. Mesterséges
gömb-, vagy golyó-alakú készület, melyen az égi
vonalak, vagyis körök följegyezve'k, s a csillagok
aránylagos távolságban és nagyságban kijelölvék. V.
ö. FÖLDGÖMB.

ÉGGÖNCZ, (ég-göncz) ös«. fn. 1. ÉOSABK.
ÉGHAJLAT, (ég-hajlat) ősz. fn. 1. ÉGALJ-

ÉGHAJLATTAN, (ég-hajlat-tan) ősz. fit. Éghajlatok különfélebúgét, mraemüségeit tárgyszó úmeretek tana.
ÉGHETŐ, (ég-het-ő) mn. tt éghetS-t. Ami tüzet foghat, meggyuladhat, meg- vagy eléghet. Éghető
anyagok, teltek.
ÉGHETETLEM, (ég-het-etien) mn. tt éghetetlen-t, tb. —ék. Ami meg nem gyúladhat, meg- vagy
el nem éghet Éghetetlen konemek. A székelyeknél divatozik éktelen (= szörnyű) helyett is.
ÉGHETÖSÉG, (ég-het-ő-ség) fn. tt éghetotég-it
Valamely testnek tulajdonsága, melynél fogva tűset
foghat, eléghet
ÉGI, (ég-i) mn. tt. égi-t, tb. —ék. Égből való,
felsőbb világi; égben levő, lakó; égen látszó, föltűnő. V. ö. ÉG. Égi tünemény. Égi háború. Égi jegyek, jelek. Égiek, égi lakotok. Égi madarak.
„Földiekkel játszó
Égi tünemény."

Csokonai.

„Az égi madarak,
És erdei vadak
ötét imádják
És magasztayak."
Karács, ének.
.Mezőben állok én,
Szíremben égi bek."
Erdélyi Janó*.
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ÉGÍV, (ég-ív) ősz. fn. 1) Égbolt, 1. ezt. 2) Szivárvány, mely ívalakban tűnik fel az égen.
ÉGIYIRÁG, (égi-virág) ősz. fn. Búzavirág, égszinfi kék virág. Székely szó.
ÉGJÉL, (ég-jel) ősz. fa. Égen vagy égben látuó rendkívüli tünemény, melyet a nép holmi jövendő események jele gyanánt szokott venni. Máskép :
EGKARPIT, (ég-kárpit) ősz. fn. Az égboltozatnak képesebb és költőibb kifejezése. L. ÉGBOLTOZAT. A* égkárpüon ragyogó csillagok.
ÉGKOR, (ég-kor) ősz. fn. így nevezik a csillagászok azon körvonalakat, melyeket az ég terén képzeletben vonnak, s melyeket a földiekére is alkalmaznak, hogy azok által az égi testek járását, állapotát stb. pontosabban meghatározhassák. Hlyének :
az egyenlítő, délkör, állatkör stb.
ÉGLAKOS, (ég-lakos) ősz. fn. Ki az égben,
vagy inkább mennyben lakik; mennyország választottja.
ÉGLEIRÁS, (ég-le-irás) ősz. fn. 1. ÉGRAJZ.
ÉGLEL, (ég-lel) áth. m. églel-t. Győr vidékén
ám. szóval bánt, ingerel, éget Vagy talán szóbeli
bökdöséare vonatkozólag ám. öklei, éklel f
ÉGMÉNY, (ég-mény) 1. ÉGEVÉNY.
ÉGNÉZÖHAL, (ég-nézö-hal) ősz. fn. Tengeri
kisded hal, aránylag nagy, széles fejjel, melynek szemei feje tetején vannak, mintha az eget nézné. (Uranoicopos).
ÉGNYILÁS, (ég-nyilás) ősz. fn. Nyilas, rés,
hasadék az ég felhői között, vagy a sűrű erdőség
nyilasai közöl kilátszó égrész.
ÉGŐ, (ég-ő) mn. tt. égö-t. 1) Ami tüzet fogva
ég. Égő ha*. ÉgS gyertya, fáklya. ÉgS áldozat. ÉgS
üszők. 2) Átv. ért élesen kínzó, megható. Égő szerelt*. ÉgS fájdalom.
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nyát égrajz. Néptterü égrajz. Jelent, némelyek szerént, égabroszt is, 1. ÉGABROSZ.
ÉGSARK, (dg-sark) ősz. fn. Az ég tengelyének
két végső pontjai vagy gönczei. Éjszaki égsark. Déli
égsark. V. ö. ÉGTENGÉLY.

ÉGSZAK, (ég-szak) 1. ÉGTÁJ.
ÉGSZAKADÁS, (ég-szakadás) ősz. fn. 1. FELHŐSZAKADÁS.

ÉGSZÉLESSÉG, (ég-szélcsség) Ősz. fn. Az ég
valamely pontjának , vagy égi testnek távolsága az
égi egyenlítőtől. Éjnaki égszélesség. Déli égszélesség.
V. ö. EGYENLÍTŐ.
ÉGSZÍN, ÉGSZINÜ, (ég-szín v. -színű) ősz. mn.
Olyan szinti, mint a tiszta ég színe szokott lenni, azaz
égi kék. Égszin ezernek. Égszinil posztó. Az elsőbb szó
főnév is. V. ö. SZÍN.
ÉGTÁJ, ÉGTÁJÉK, (ég-táj v. -tájék) ősz. fn.
Bizonyos tája az égnek, különösen azon tájak, hol a
nap fölkel, lemegy, delel és déltől legtávolabb esik.
Keleti, déli, nyugati, éjszaki égtáj.
ÉGTEKE, (ég-teke) ősz. fn. 1. ÉGGÖMB.
ÉGTENGÉLY, (ég-tengély) ősz. fn. Azon képzelt vonal, mely körül az egész égkor forogni gondoltatik, s mely egyik égsarktól vagy göncztől a másikig az égkor középpontján keresztül nyúlik.
ÉGTORNÁCZ, (ég-tornácz) ősz. fn. Mennyország előcsarnoka, tornácz a valódi menny bemenetele
előtt. Egyházi ért. hol a Megváltóban hitt ó testamcntomi atyák lelkei tartózkodtak, míg Jézus halála
által a valódi mennybe nem jutottak. Ugyan ide jutnak a régi szent atyák tanítása szerént a keresztség
nélkül megholt kisdedek is. (Limbus).
ÉGTUDOMÁNY, (ég-tudomány) ősz. fn. Rendszeres ismeretek az égi testekről, azok mozgásairól,
s egymásközti viszonyaikról.
ÉGTÜNEMÉNY, (ég-tünemény) ősz. fn. Tünemény
, mely a levegőben, vagy égi testek körül mu„Szállj s beszéld el égő szenvedélyem."
tatkozik , milyenek pl. a hulló csillagok, tüzes sárGyulai.
kányok, üstökösök stb.
3 Lánghoz, .tűzhöz hasonlóan világító , fénylő. ÉgS
ÉGÚR, (ég-úr) ősz. fn. így nevezik némelyek
stfvtfk. ÉgS veres haj.
a Jupiter nevű bujdosócsillagot.
ÉGÖDÖZ, 1. ÉGÉDÉZ.
ÉGÚT, (ég-út) ősz. fn. így nevezik a csillagáÉGŐGYANTA, (égő-gyanta) ősz. fn. Gyanta, szok a tiszta éjjeli közép égen látszó, fehér, s rendetmelyet égetni lehet
lenül elterjedő húzásokat, melyeket a végetlen táÉGÖV, (ég-öv) ősz. fn. Tulajd. az éggömbnek volságban levő égi testek sokasága képez, máskép :
azon része, mely két egyenközü körvonal között va- tejút, s némely vidéken a köznép nyelvén : szalmás út,
iryon , s mely a napjárás közelsége vagy távolsága vagy hadak útja.
szerént batároztatik meg. Öt égöv vagyon: két hideg,
ÉGVÉNY , (ég-vény) fn. tt. égvény-t, tb. —ék.
tít mérsékelt, és egy forró égöv. Ez átvitetik a földre is, A vegyészetben az alkáli nevű elég (1. ELÉG) mamely szinte öt övre osztatík fel, az úgynevezett nap- gyar neve, mely t. i. a vízben könnyen felolvad; íze
firditák és földsarki körvonalak által. Forró égSv lúgnemü és maró tulajdonságú, az állati szerves szöián a két napforditó között; mérsUdett égövek & nap- veteket feldúló hatással, sok kék növényt zöldre , a
fordítok és földsarki vonalak között; hideg égövek a sárga kémpapírt barnára, a savak által megvörösödött
fcldsarki vonalak, és földsarkak között.
l kémpapírt kékre változtatja, s a legerősebb alj
1
ÉGRAJZ, (ég-rajz) ősz. fn. Az égi testeknek, (basis). Ilyen a haméleg, azikéleg, lavéleg stb. (Töe» houájok tartozó tüneményeki.jk leírása. Tudomd- rök József).
80*
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ÉGVÉNYÉS, (ég-vény-és) inn. tt. égvényés-t,*
v. —ét, tb. ék. Égvénytartalmú, égvén?nyel vegyített.
Égaényes testek. V. ö. ÉGVÉNY.
ÉOVÉNYÍT, ÉGVÉNY1T, (ég-vény-ít) áth. m.
égvényít-étt, htn. —ni v. —ént. Valamely testet égvénynyé alakít, változtat.
ÉGVÉNYITÉS, (ég-vény-it-és) fn. tt égvényités-t, tb. —ék. Vegyészeti működés, mely által valamely test égvénynyé alakittatik. V. ö. ÉGVÉNY.
ÉGVILLANÁS, (ég-villanás) ősz. fn. Általán
fel- és hirtelen eltűnő fény az égen; különösen, oly
fényesség, mely éjjel felhőtlen égen villan föl.
ÉGVIZSGÁLÁS, (ég-vizsgálás) ősz. fn. Tudományos működés, mely az égi testek mozgásait, s
azok tüneményeit fürkészi és meghatározza. Máskép:
csillagászat.
ÉGVIZSGÁLÓ, (ég-vizsgáló) 1. CSILLAGÁSZ.
ÉGVIVÓ, (ég-vivó) ősz. fn. Átv. ért. személy,
ki az egeket vívja, ki az ég ellen harczol, Isten ellen
zendülö, pártütő. Ilyenek voltak a régi költők szerént
a mesés óriások.
ÉGZENGÉS, (ég-zéngés) ősz. fn. Szelídebb értelemben ám. égdörgés, mennydörgés.
.
ÉGZÖRGÉS, (ég-zörgés) ősz. fn. 1. ÉGDÖRGÉS.
ÉH, (1), mn. tt éh-et. Étel, táplálék után vágyó; étel nélkül szűkölködő. Régiesen : eh, 1. EH,
(8). ÉH farkat. Mint át éh farkat, úgy várja. (Km.)
Éh borjú. Nem sokat ugrdndotik át éh borjú. (Km.)
Éh legyek, éh szúnyog. Át éh szúnyog jobban csíp.
(Km.) Mondják különösen arról, ki még az nap mitsem evett Éh gyomorral lenni. Éh gyomorral járulni
át Úr vacsorájához.
„Éh gyermekeinket maszlagon
Hizlalta pribégjeive."
Kazinczy.
.A hullám, s éh halseregek kapkodtak utánok."
Czuczor.
Jelentése főleg a h betűben rejlik, mely a tér
mészetet utánozva lehelést, lihegést, erős kívánást jé
lent; innen az áh, áhit stb. szók is. Különben gyökeleme azon e, mely az estik igéje, mennyiben az éh'
ség evén vágyat jelent Hasonló eszmei öszvefüggés
látszik a latin ed-o (eszem) és es-ur... között
Törökül ács v. ads ám. éhes.
ÉH, (2), fn. tt. éh-ét. Azon kellemetlen érzés,
midőn az üres gyomor enni kivan, e táplálék nélkül
szűkölködik. Éhet csillapítani. Éhen v. éhhel halni.
A jó stakács ritkán hal meg ékkel. (Km.) Jó a gombóct éhről (éh ellen), a gödör stélröl, a guba dérről.
(Km.) Ezen eredeti rövid állapotában ritkán hasznaitátik, s helyette gyakrabban éhség szóval él a szokás.
ÉHEN, (éh-en) ih. Étel után vágyva, 8 a nélkül
szűkölködve. Éhen lenni, szenvedni. Éhen,stomjan
dolgotni. Éhen^meghalni. Kurta ebéd után éhen maradni. Éhen korait (néhutt : —kórén v. korát) =
éhen kódorgó, éhen bolygó (Kriza J.).
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ÉHES v. ÉHES, (éh-és v. eh-és) mn. tt. ékü-t
v. —ét, tb. —ék. Kinek gyomra az ételt kívánja ,5
jelenncn nincs mit ennie. Éhet, mint a farkas. Rátartás, mint át éhes ctigány. Kenyérhéj is ménes falai
gyanánt esik át éhes embernek. Át éhes farkasnak ütsebb a körme. Nem kérdi az éhet hat, hányat üiütt tt
óra. (Km.). Oly képzésű, mint a tájdivatos ihas (szomjas) az iszik törzstől vagy » gyöktől.
ÉHÉSÉDIK, (éh-és-éd-ik) k. m. éheseA-tt*,
—tél, —élt. Éhes kezd lenni, az ételt mindig jobban
és jobban kívánja; ürül a gyomra. Erős munka, tok
járátkeUt, hosstat nemevés után éhetedni.
ÉHÉSSÉG, (éh-és-ség) fn. tt éhestég-ét. Éhea
állapot, midőn valaki éhben szenved. Mint tárgyilag
vett értelmű szótól különbözik az alanyilag vett éhaéi.
ÉHEZÉS, (éh-éz-és) fn. tt éhétét-t, tb. -«*.
Étel utáni erős vágyás.
ÉHEZIK, (éh-éz-ik) k. m. éhes-tem, —tél, -éu.
Ételt, táplálékot kivan a gyomra; eledel nélkül szűkölködvén, kellemetlen érzésben szenved. Afegéheni.
Átv. ért. valamire szertelenül, felette vágyik, s ekkor
áthatólag használják. Éheri, stomjuhotta a diesSségtt.
ÉHEZŐ, (éh-éz-ő) mn. tt. éhátf-t. Eledel útin
vágyó, étel nélkül szűkölködő. Éhezd stegények, koldusok. Nehéz ehető embernek a várakozás. (Kin.).
ÉHÉZTET, (éh-éz-tet) áth. m. éhettet-tem, -tél,
—étt, pár. éhéttess. Valakit éhezni kényszerit; az
étel, táplálék után vágyódónak enni nem ad, elvonja
tőle az eledelt Éheztetni a cselédeket.
ÉHÉZTETÉS, (éh-éz-tct-és) fn. tt éhésteth-t,
tb. —ék. Cselekvés, midőn valakit éheztctünk. V. ő
ÉHÉZTET.
ÉHGYOMOR, (éh-gyomor) ősz. fn. Gyomor,
mely az napon még semmi eledelt nem vett be. Éhgyomorral nehét kapálni. Éhgyomorra venni be a* orvosságot. Ebédig éhgyomorral lenni.
ÉHHEL, (éh-vel) ih. Eledel nélkül, táplálék bianya miatt Éhhel veszni, éhhel halni. Közönséges kiejtésben egy A-val használtatik : éhei.
ÉHHELHALÁS, (éhhel-lmlas) ősz. fű. Borzas:
tó, és kínos halál neme, midőn valaki az állati életre
legszükségesebb táplálék hiánya miatt elvesz. Nagy
nyavalya át éhhelhalás. (Km.).
ÉHHELHOLT, (chhcl-holt) ősz. mn. 1) Aki
táplálék hiánya miatt elvész. 2) Igen éhea, étel útin
fölötte vágyó, kiéhezett szegény.
ÉHKOPP, (éh-kopp) ősz. fn. Az ék vagy éhség
szónak nyomatékos és tréfás változata. Bántja ás
éhkopp.
ÉHKOR, (éh-kór) ősz. fn. A gyomornak rendkívüli emésztő ereje, » mintegy kórállapota, midőn ás
ételben telhetetlen.
ÉHKÓROS, (-éh-kóros) ősz. mn. Telhetetlen w
báló, ki alighogy jól lakott, már ismét enni vágyik.
ÉHLÁZ, (éh-láz) ősz. fn. Változó láx neme.
midőn a beteg a lázroham alatt rendkívül éhezik, &
nem képes éhségét lecsillapítani. (Febria fiunelica}.
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EHOM , (éh-om , némelyek véleménye azerént
nem egyéb , mint az öszvehúzott éhgyomor). Leginkább csak rá felható raggal használják. Éhomra inni
udamii. Úr vacsoráját éhomra kell venni, 1. ÉHGYOMOR. Némely tájakon f jóm , éjomra, innen : éjomét.
(Tiszavidéki szó) ám. reggeli, közönségesen : fölöstököm.
Rokonnak látszik vele a német Hun-ger első
EHORVOSLAS, (éh-orvoslás) ősz. fn. Az éhkúrban, éhlázban szenvedők gyógyítása.
ÉHSÉG , (éh-ség) fn. tt. éhség-ét. 1) Állapot,
midőn valaki éhben szenved. V. ö. ÉH. Jó f&szerstám
ás élaég. (Km.) 2) Csapás , midőn egész vidékek,
tartományok , országok a szükséges tápla hiányában
ucnveduek, s az emberek számosan elvesznek, vügy
legalább elnyouaorodnak miatta. Nevekedik vala pediy naponként át éhség az eyész földön. (Küldi, Mózs.
I. 41. 56.) AzoitkÖzbcn az éhség az t gesz földrt t tjén
jji-iíri vala. (Kaid. Mózs. I. 43. 1.).
„A döghalált és éhséget
Tőlünk távoztasd."
(Egyh. éuck).
ÉHSZÜKSÉG, (éh-szükség) ősz. fű. Az élet
IcuUrtására legszükségesebb eledelek hiánya , nagyban, országosan véve. Éhtzükség ellen intézkedő f elsőbb
nndtletek.
ÉHÜL v. ÉHÜL, (éh-ül) önh. ín. éhíil t. Gyomra
kiürülvén az ételt kívánni kezdi. Kiéhtil, megíhíil.
ÉHÜLÉS , (éh-ül-és) fn. tt. éhülés-t, tb. - ék.
Szi-Dvcdő állapot, midőn valaki éhül. Afryéhlll/t.
ÉUÜLTET, (éh-ül-tet) áth. ín. éhultet-lem, —tél,
—élt. Mást éhülni kényszerít. Másképen és szokottabban : éheztél.
ÉHVELIIALÁS, (éhvcl-halás) lásd : ÉHHELHALÁS.
— Él, több birtokra vonatkozó rag, öazvetévc az
t birtokragból és » hangból , mely ismét vagy a többit 4 hangot képviseli , vagy a hosszú é (= c-c =
<.'z-jc)ben levő egyik öuhangzóval együtt, mint kcttöz.jtt hang, többséget jelent V. ö. Élőbeszéd 161. és
Ifi 2. lapjait
ÉJ, fa. tt. éj-et v. —l, tb. —ék. Azon idő, mikor a nap a láthatárról lehajlik s azon alul van, e a
Kildtekének azon félgömbén , melyen tartózkodunk,
icmmi testet meg nem világítanak sugarai. Ellentéte :
nap, nappal. Éjnek sötétsége. Éjnek derekán, közepén.
E/re benállani a fogadóba. Egyik éjtől a mánkig.
Éjről éjre.
„Sötét az éj , s én egyedül
Tébolygok itt kormában."
Kisfaludy S.
„Az éj sötétét tiszta nap
váltja fel."

Kazinczy.

Rúz nyelvben a nép e szép rövid kifejezés helyett a
éjtfoka v. éjtstaka szóval él rendesen, de az

474

írói, ős müveit beszédben eredeti jogát inár visszanyert1. Hasonlít hozzá a török lejl és finn y'd, yo, wei,
wogul ji, osztyák ét. Mennyiben az éj mint sötétség
a testeket mintegy elfödi, rokonítható a héj szóval, s
úgy látszik, hasonló eszmeviszony vau a latin nox
és nubo, nubes, nuUlus, a másfelül a héjat, takarót jelentő nux, nueleus között is.
ÉJBOGÁK, (éj-bogár) ősz. fű. Bogárfaj, melynek szárnyai sötét éjben tűz gyanánt fényiének, máskép : Sz. János bogara.
ÉJBOLONDJA, (éj-bolondja) l. ÉJBOLYGÓ.
ÉJBOLYGÓ, (éj-bolygó) ősz. fn. Idegkóros
személy, ki éjjel álmából fölkel, zárt szemekkel járkál, a különféle dolgokat végez, a nélkül, hogy mindezekről öntudata volua, de ha nevén szólítják, vagy
nagyobb zaj van körfilte, fölébrcd. Máskép : holdkóros, hóbolyyó, höbölygb', alvajáró.
ÉJDARAB, (éj-darab) ősz. fn. A fcstészek és
rézmetszőknél jelent oly képe', mely úgy adatik elé,
miként éjjul, pl. a holdvilágnál, szokott látszani.
ÉJEDÉNY, (éj-edény) ősz. fn. Vizelésre, különösen éjnek idejön használtatni szokott edény.
ÉJEGYEN, (éj-egyeti) ősz. fn. 1. ÉJNAPEGYEN.
ÉJEL, (éj-el) önh. m. éjei t. Valahol az éjt tölti, cltölti. Jáltéeedvén, a pitfztastSyon volt kinyiden
éjclni. A pásztorok barmaik mellett éjeinek. Elleutéte : napol.
ÉJELÉDIK, (éj-cl-éd-ik) k. 1. ÉJJELÉDIK.
ÉJELÉZ, (éj-el ez) öuh. ín. éjelái-lem, —tél,
élt. 1) Az éjét rendesen vagy többször valahol tölti.
A baromörök szabad éy aluít éjeleznck. 2) Éjjelenként
virraazt.
ÉJELLIK, (éj-el-lik v. éj-ell-ik) k. m. éjeU-vU,
htn. —ni v. —ént. Az idő éjre válik; a nap mindig
mélyebb- és mélyebben jár a latkor alatt.
ÉJENKÉNT, (éj-en-ként) ih. Éjeken keresztül,
több éjjel, éjről éjre. Éjenként bezárni a ház kapuját. Éjenként kártyaasztalnál ülni. Az én ágyamban
éjenként kerestem, kit szeret az én lelkem. (Káldi Salam, éneke 3. 1.).
ÉJENT, (éj-ent) ih. Megfelel e kérdésre : míkor f ám. éjjel, éjnek idején, midőn éj van.
ÉJENTE, (éj-en-tc) 1. ÉJENT. Némelyek hibásan öszvczavarják ,éjeukéut' szóval, miut ,naponta'
és ,naponkéut' szókat is.
EJENTI, (éj-en-t-i) mn. tt. éjeníi-t, tb. —ék.
Ami éjeiit, éji időben történik. Éjenti kalandotások.
ÉJFAGY, (éj-fagy) ősz. fn. Fagy, mely éjjel
támad, nappal pedig elmúlik, mint őszszel és tavaszszál szokott lenni.
ÉJFÉL, (éj-fél) ősz. fn. Az éji időnek kellő közepe, azon időpont, mely a nap nyugta és fölkelte
közepeit van; midőn a nap az ellenkező félgömbön
legmélyebben jár, s a mi láthatárunktól legtávolabb
esik. Ellentéte : d<«. Éjfél előtt; éjfél után. Éjfélt
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ÉJJELEDDÉ—ÉJLÁMPA

Üdít ÓM Sr, vagy, kukorikol a kokat. Éjfélig
tani. Éjfélkor fölkelni.
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virratt- alkotása mint nappal. Éjjelig mulatni valakol. Át
éjjelt ébren tölteni. Éjjelre beuállni valahová. Se éjjelem te nappalom.

„Kemény tél van, nagy zivatar,
Üvölt, ordít a felacél;
Tép, és szakgat, kapkod, csapkod,
S közel vagyon már éjfél."

Kisfaludy S.
ÉJFÉLI, (éj-féli) öaz. mn. Éjfélkor történő; éjfélre vonatkozó. Éjféli kakatitó. Éjféli örlúáltái. Éjféli miié.
ÉJFÉLKOR, (éj-fél-kor) öaz. ih. Éjfél idején,
midőn éjfél van. Éjfélkor it kukorikolnak a kakatok.
ÉJFÉLTÁJBAN, (éj-fél-tájban) ősz. ih. Éjfél
körül; valamivel éjfél előtt, vagy éjfél után.
ÉJGÖNCZ, (éj-göncz) öaz. fh. Az éggömb, vagy
földteke tengelyének éjszak felé néző végpontja,
éjsark.
ÉJGÖNCZI, (éj-gönczi) öaz. mn. Éjgönezöt illető, arra vonatkozó; éjgönczön levő. Éjgöncti etillag. Éjgüncei tünemények. V. ö. ÉJGÖNCZ.
ÉJGYERTYA, (éj-gyertya) ősz. fn. Éji világitásu], pl. betegeknek szolgáló vékony belfi gyertya.
ÉJGYERTYATARTÓ, (éj-gyertya-tartó) ősz.
fn. Sajátságos alakú gyertyatartó, melyben éjgyertyát égetnek. V. ö. ÉJGYERTYA.
ÉJHA, (ej-ha) isz. Meglépés, váratlan nagy hatás következtében kitörő indulatezó. Éjha ! ét ám «olami! Éjha.'ühü!
ÉJHAL, (éj-hal) öaz. fn. Így neveztetnek azon
halak, melyek nappal nyugton vannak, a éjjel keresik étköket. (Pisces noctnrni).
ÉJHALT, (éj-hált) ősz. mn. Székely szó. Ami
éjen át tartójában maradott Éjhálí vit. Éjhált nyál.
Kenje a* éjhált nyálával t meggyavul (meggyógyul.
Kriza János).
ÉJHIMLŐ, (éj-himlő) ősz. fn. Pőrsenéses kihányás, mely éjjel támad, vagy éjjelenként erősebben
fit ki. (Epinyctís).
ÉJHOLLÓ, (éj-holló) ősz. fn. Gémfáj, mely éjjel szokott repkedni, és eledelt keresni. (Ardea nyctícorax).
ÉJHOZÓ, éj-hozó) öaz. mn. Ami éjt eszközöl,
éjt csinál. Éjhotó tStéttég. Átr. ért. ami az éj közeledését jelenti; homályt, sötétséget terjesztő. Éjhotó
komor fellegek. Éjhotó denevérek.
ÉJHURUT, (éj-hurut) ősz. fn. Huratféle bantalom, mely az illető beteget éjjel nyugtalanítja.
ÉJI, (éj-i) mn. tt. éji-t, tb. —ék. Éjben történő, éjjel létező, működő; éjre vonatkozó. Éji utatát.
Éji homály. Éji madarak. Éji kóborló, kalandor.
ÉJING, (éj-ing) ősz. fn. Hálóing, melyet valaki
lefekvéskor vesz magára, s reggel ismét levet
ÉJJEL, (1), (éj-vel) ih. Éj idején, mikor éj van.
Éjjel alunnij nappal dolgotni. Éjjel nappal.
ÉJJEL, (2), (éj-vel) fn. tt éjjel-t, tb. —éle.
Használják az éj szó helyett, tehát ám. éji idő, oly

„Ha nap lenne szerelmemből
So'sem lenne tudom éjjel,
Megellnék a rózsám felett
Örök lánggal, őrök fény nyel."
Tóth Kálmán.
ÉJJELÉDIK, (éj-vel-éd-ik) k. m. éjjeled-lem,
—tél, —itt. Az idő éjre hajlik, éj kezd lenni; a nap
alább-alább megy az ellenkező látkörön. Ellentéte :
nappalodik.
ÉJJELÉNKÉNT, (éj-vel-én-ként) ih. 1. ÉJENKÉNT.
ÉJJELÉZ, (éj-vel-éz) önh. m. éjjeUt-tem, —tél,
—eíí. 1) Az éji időt valahol eltölti. Stábod ég alatt
éjjelemi. 2) Munkában éjjel fárad. Némely írók, tűdósolc tokot éjjeléének.
ÉJJELÉZÉS, (éj-vel-éz-éa) fn. tt éjjeletét-t, tb.
—<*. 1) Az éjjelnek, éji időnek valahol eltöltése.
Stabad ég alatti éjjeletét. 2) Éjjeli virrasztás, valamivel éjen általi foglalkodás. Éjjeleiénél elrontani
egétttégét.
ÉJJELÉZÖ, (éj-vel-éz-ő) mn. tt éjjele*8-t. 1)
Éjjel virrasztó, fenlevő, valamely foglalatosságban faradó. Éjjeleta tudót. ÉjjeletS örök, tűtök. 2) Éjjeli
csavargó, kalandozó, ábrándozó.
ÉJJELI, (éj-vel-i) mn. tt éjjeli-t, tb
e*. Éji
időben történő, léteső; éji időre vonatkozó, azt illető. Éjjeli tene, mulattág. Éjjeli munka. Éjjeli tünemények át égen. Éjjeli álom. Éjjeli döttSlét. Éjjeli
edény.
ÉJJELIBÚTOR, (éjjeli-bútor) öaz. fn. A székelyeknél ám. macska.
ÉJJELJÁRÓ, (éjjel-járó) ősz. fn. Éji kalandor,
éji csavargó, dőzaölő.
ÉJJELLÁTÓ, (éjjel-látó) ősz. mn. és fh. Aki
vagy ami éjjel is lát
ÉJKALAÚZ, (ój-kalaúz) ősz. fn. A tengeri hajósok eszköze, mely megmutatja, mennyivel áll az
éjszaki csillag magasabban vagy mélyebben, mint a
goncz pontja, s a hely szélességét, és éjjeli órát meghatározza.
ÉJKÓBOR, (éj-kóbor) Ősz. fn. Éji csavargó, kalandozó.
ÉJKÓBORLÁ8, (éj-kóborlás) ősz. fn. Éji csavargás , kalandozás.
ÉJKERENGŐR, (éj-kerengő-őr) ősz. fn. Őr, kerülő, ki éjen által körüljárja a várost, falut, t4bort stb.
EJKÖPENY, ÉJKÖPÖNYEG, (éj-köpeny T.
—köpönyeg) öaz. fn. Könnyű pongyola palást, milyent különösen a hölgyek estve és reggel kényelemből viselnek.
ÉJLÁMPA, (éj-lámpa) ősz. fn. Lámpa, melyet
éjen által a hálószobában, a beteg mellett stb. égetni
szokás.

477

ÉJLEPKE—ÉJSZAK

ÉJLEPKE, (éj-lepke) ősz. fb. Nagyobbféle lepkefej , mely éjjelenként röpköd; bottorkánypille.
(Phalaena).
ÉJMADÁR, (éj-madár) ősz. fn. így nevez l étnek
altal&n azon madárfajok, melyek éjjel röpködnek,
ragadoznak, nappal pedig veszteglenek , ilyenek : a
baglyok, denevérek etb. Átv. ért. éjjeli csavargó,
dombérozó, kalandor.
EJMELLÉNY, (éj-mellény) ősz. fn. Mellény,
melyet éjszakára lefekvéskor veszünk magunkra.
ÉJMÜNKA, (éj-munka) ősz. fa. Akármiféle
kén vagy szellemi munka, melyet valaki éj idején
véges, éji munka.
ÉJHUZ8IKA, (éj-muzsika) ősz. fn. Muzsika,
melyet valakinek kedveskedésből vagy tiszteletből
éjjel tesznek. Szebb és szokottabb neve : éji zene.
ÉJNAPEGYEN, (éj-nap-egyén) ősz. fn. Az évnek ásón ideje, midőn az éj és nap egyforma hosszai&guak, mi földövfinkön esztendőben kétszer, u. m.
tavasz és ősz kezdetén történik, s akkor a nap az
egyenlítő fölött ül. Az első Cavatti, a másik önt éjnapegyennek neveztetik. (Aequinoctium).
ÉJNAPEGYENLÖSÉG, ÉJNAPEGYEZÉS, 1.
ÉJNAPEGYEN.
ÉJOM, (éj-om) 1. ÉHOM.
ÉJOMÉT, (éjom-ét) ős/, fn. A Tisza s különösen
Szatmár vidékén ám. reggeli evés, fölöstököm, amit
t i. éjomra v. éhomra eszünk.
ÉJÓRA, (éj-óra) ősz. fn. 1) Óramű, mely az
éji időpontokat a hold és csillagok sugarai által mutatja, mint a napi időpontokat a napóra. 2) Éji időmérték, éjjeli óra.
ÉJÖR, (éj-őr) ősz. fn. Személy, ki bátorság végett éjjel virraazt, és felvigyáz. Váron, falun éjdrtik.
Xémetesen : bakter.
ÉJPILLE, (éj-pUle) ősz. fn. 1. ÉJLEPKE.
ÉJRETESZ, (éj-retesz) ősz. fn. Retesz az ajtókon vagy ajtózárakon, melyet belülről éjjelre előtolunk, hogy kívülről senki be ne jöhessen.
ÉJBUHA, (éj-ruha) ősz. fn. Általán mindenféle
ruha, mélyben vagy éjjel hálunk, vagy kényelemből
értve lefekvés előtt, s reggel fölkelés után járunk
kelünk, ilyenek : a hálótüveg, hálókontSt, hálóüng stb.
BJSARK, (éj-sark) 1. ÉJGÖNCZ.
ÉJSÖTÉT, (éj-sötét) ősz. mn. Olyan sötét, mint
az éj szokott lenni. ÉjtStéí pincte, kamara, folyosó.
ÉJSÜVEG, (éj-süveg) ősz. fn. Halósüveg, hálónpka, melyet éjjel, vagy lefekvés előtt, s fölkelés
atin kénjelemből viselnek.
ÉJSZAK, (éj-szak) ősz. fn. Az égnek azon tájéka, mely a délnek, délszaknak, vagyis azon égtájnak , hol reánk nézve a nap legmagasabban szokott
illái, eUentetetik. Éjttakkal a dél, kdettd a nyűgöt
W memUff. Éjttak felé lakó népek. Éjttakról fúvó
Aúfcy mtl.
.Hideg acél fuj újszak felől
A lelkem is fizik belől."
Népd.

ÉJSZAKA—ÉJSZAKKELETI
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Átv. ért. jelenti a földnek azon részét, tartományait,
melyek az éjsark felé esnek, különösen Európában
Oroszországot, Svécziát, Norvégiát stb.
ÉJSZAKA, (éj-szaka) ősz. fn. Azon időköz, melyet rövidebben éjnek hívunk. V. ö. ÉJ. Téli, nyári,
hotttú, rövid, tStét, holdvilágot, erittagot éjttaka. Jó
éjttakát!
„Sötét éjszakában jártam
Ragyogó csillagot láttam."
Pásztori dal.
Szabatosan véve, különbözik : éjtttaka, 1. ezt.
ÉJSZAKAI, (éj-szakai) ősz. mn. Éjjeli, éji időben történő, azt illető, arra vonatkozó. Éjitakai «ctapongdtok, lopások. Éjnakai olvasat, irat. Éjttakai álom.
ÉJSZAKAMERIKA, (Éj-szak-Amerika) ősz. fn.
Amerikának azon része, tartományai, -melyek éjszak
felé feküsznek , milyenek pl. az úgynevezett szabad
álladalmak.
ÉJSZAK AMERIKAI, (éj-szak-amerikai) ősz. mn.
Ej szakamerikából való, azt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó stb. Éjttakameríkai hajók, keretkedök,
termények, kétmivek.
ÉJSZAKÁNKÉNT, (éj szakán-ként) ősz. ih. 1.
ÉJENKÉNT.
ÉJSZAKÁZ, (éj-szakáz) ősz. önh. m. éjttakáttam, —tál, —ott. 1) Az éjszakát valahol eltölti.
Mezőn éjtxakátni. 2) Éjszaka fenn van, valamit dolgozik.
ÉJSZAKÁZÁS, (éj-szakazás) ősz. fn. tt éjttakátát-t, tb. —ok. 1) Az éjszakának valahol eltöltése. 2)
Éjszaka idején virrasztás, munkálkodás. Éten kSnyu
tok éjttakátátba került.
ÉJSZAKCSILLAG, (éj-szak-csillag) ősz. fn.
Azon csillag, mely az éjsarkhoz, éjgönczhöz legközelebb áll. Ami földtekénkre nézve éjszakcsillagnak
mondatik a kis medve v. kis gönczöl farkában látszó csillag, mely t. i. a föld éjszaki sarkához legközelebb állani látszik. (Stella poláris).
ÉJSZAKFÉNY, (éj-szak-fény) ősz. fn. Tüzes,
égi tünemény, mely rendesen mindjárt napnyugot
után az éjszaki hidegebb vidékeken látható, s hirtelen vörös színben tűn fel, s belőle világos fénysugarak lövelnek elé, néha alább délfelé is elterjed. (Aurora borealis).
ÉJSZAKFÖLDI, (éj-szak-földi) ősz. mn. és fn.
Éjszakról való, éjszaki tartományok lakosa.
ÉJSZAKI, (éj-szaki) ősz. mn. Éjszakról való,
azt illető, arra vonatkozó. Éjttaki medve. Éjttaki tenger. Éjttaki népek, tartományok. Éjttaki ítél.
ÉJSZAKKELET, (éj-szak-kelet) ősz. fn. Az
égnek azon tájéka, mely éjszak és kelet között van.
Szorosb ért azon pont az égen, mely éjszakról kelet
felé véve 45 foknyi távolságra esik.
ÉJSZAKKELETI, (éj-szak-keleti) ősz. mn. Éjszakkeletről jövő, onnan való, azt illető, arra vonatkozó. Éjnakkdeti ítél. V. ö. ÉJSZAKKELET.
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ÉJSZAKMUTATÓ—ÉJVILÁG

ÉJSZAKMUTATÓ, (éj-szak-mutató) ősz. fn.
Igen szükséges eszköz a tengerészeknél, mérnököknél stb. Áll egy delejzett (mágnesezett) tilböl, mely
szelenczébe van harántékosan állítva, s abban szüntelen rezegve egyik csúcsával mindig éjszak felé fordul , s arra szolgál, hogy a világ tájékait pontosan
mutassa. (Acus magnetica). V. ö. DELEJTU.
ÉJSZAKNAK, (éj-szaknak) ih. Éjszak felé tartott irányban. Éjstaknak menni. Éjstaknak irányotni
a hajót.
ÉJSZAKNYUGOT,(éj-szak-nyagot)ösz. fn. Az
égnek azon tájéka, mely éjszak és nyugat között fekszik, vagy határozottabban szólva, azon pont, mely
éjszaktól nyugat felé 45 foknyi messzeségre van.
ÉJSZAKNYUGOTI, (éj-szak-nyagoti) ősz. mn.
Éjszaknyugotról jövő, azt illető, arra vonatkozó. Éjnaknyugoíi ttél. V. ö. ÉJSZAKNYUQOT.
ÉJSZAKBA, (éj-scakra) ősz. ih. Éjszak felé,
éjszak! táj felé. Éjnakra hajóuni. V. ö. ÉJSZAK.
ÉJSZAKRÓL, (éj-szakról) Ősz. ih. Éjszak felől,
éjszak! tájról. Éjttakról fáj a szél. Éjszákról tóduló
vándor népek.
ÉJSZAKVIDÉKI, (éj-szak-vidéki) ősz. mn. Éjszaki tartományból, vidékről való, ott lakozó. Éjszakvidéki népek.
ÉJTENÉJJEL, ÉJTENÉJTSZAKA, (éjten-éjjel
v. —éjtszaka) ősz. ih. Éjnek közepén, legkésőbb éjjel.
ÉJTNAP, (éjt-nap) ősz. ih. Éjjel nappal, azaz
mindig, szakadatlan időfolyamban. Rövidítése éjt-napot vagy éjt-napon öszvetételnck. V. ö. ÉJTSZAKA.
ÉJTSZAKA, (éjt-szaka) ősz. ih. Éjjel, éj folytában, míg az éj tart. Olyan mint : nyarattzaka, telestaka stb. Éjlstaka elnökiek a foglyok. Éjtnaka
utatni. Égett éjttnaka tdnetolni. Egyébiránt használják főnévül is : éjtttakát, éjtttakák stb. l&sd : ÉJSZAKA.
A közbe eső t vagy határozói rag, mint n-vel
együtt éj-ent szóban is, vagy pedig az idS szó öszvehuzása; az első esetben teljesen kiegészítve volna :
éjent ttaka, a másikban fj-idö-itaka. Mindkettő helyes
értelmű; de a ,8zak' szónak ragozott minősége (szaka) azt látszik matatni, hogy inkább az utóbbi öszvetétel áll. Egyébiránt ,szaka( alanyeset szintén vétethetnék határozónak, mint kor (éjfélkor, tavaszkor) nap
(minap, tegnap, holnap) szók is.
ÉJVAKSÁO, (éj-vakság) ősz. fn. A szemkórnak egyik neme, midőn a szemhetegnck úgy tetszik,
mintha valamely mocsok, hályogforma akadály lebegno előtte, estve pedig és éjjel, midőn mások még
valamit látnak, ő épen nem lát. Képnyelven : farkat
tVtéttég.
ÉJVAEJÚ, (éj-varjú) 1. ÉJHOLLÓ.
ÉJVÁZ, (éj-váz) ősz. fn. Éjjeli kisértet 1. KÍSÉRTET.
ÉJVILÁG, (éj-világ) ősz. fn. Világitó, melyet
éjen által égetünk, milyenek, az éjgyertya, éjlámpa;
mécs. Éjvilágnál virratttani a betegek mellett.
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ÉJVIRÁG, (éj-virág) ősz. fn. Általán azon növényuemek, melyek virágszírmai éjjel szoktak kinyílni. Különösen, keletindiai növény, melynek virága
rstve nyílik, s éjhosszant szép fehér színben ragyog.
(Nyctanthos, L.)
ÉJVISZKETEQ, (éj-viszketeg) ősz. fű. 1. ÉJ
HIMLŐ.
ÉJZAR, (éj-zár) őse. fn. 1. ÉJRETE3Z.
ÉJZENE, (éj-zene) öaz. fn. Zene, melylyel egy
vagy más tekintetből, pl. neve napján valakinek késő estve vagy éj idején lakása előtt, vagy közelében
barátai vagy tisztelői kedveskedni szoktak.
ÉK, (1), fn. tt. ék-et. 1) Hosszúkás és keskeny,
lapos test, mely egyik vége felé mindig vékonyabb
és vékonyabb lesz, s hézagok szilárd betöltésére, mint
boltozatok építésére, különösen annak elkészülte útin
bezárására, illetőleg végső megerősítésére szolgál,
szintén kemény testek hasogatásira stb. is igen alkalmas, így a balták, fejszék alakja is, valósággal ékszcrfi. Fa ék, kf> ék, vöt ék. Éket hegyezni, étet verni.
Ékkel erősíteni a boltokat. Ékkel hasogatni a fákat.
Némelyek szerént a másik ék szótól megkülönböztetés végett: Öt. De ez nem kapott lábra. 2) írásban
a leírt ékhez hasonló hosszúkás vonás, mely által némely hangzókat jegyiünk meg, különösen a magyarban a hosszúkat, pl. d, é, {, ó, ti, S, ü.
Rokonok vele a latin acuo, aeut, aculetu, a hellén n^éa), áxájpo, ntjjfoi, rtxtűxi; (hegy, Spitz), a német Aehel, Eeke, Hóeke stb.
ÉK, (2), fn. tt. ék-et. 1) Tulajdonsága valamely
testnek, melynél fogva az vagy alakra, vagy anyagra
nézve, különösen a szemeknek tetszőleg ki van csinosítva, czifrázva, drágán kimesterkélvc. Ék a ruhán,
fegyveren, bútorzaton. Ékkel ellátott ttOcSrráma. 2)
Drágaság, drágascer, mely jelesképen a testnek <?s
öltözetnek díszesítésére szolgál, milyenek a drága
gyűrűk, gyöngyök, karpereczek stb. 3) Átv. ért. a
szónoki és költői eléadásnak, nyelvnek válogatott
szókból, kifejezésekből álló tulajdonsága. Közbeszédben a nép ék helyett rendesen ékesség szót használ.
Rokon vele a magyar ég (ige); így a franczia
briller, (brillant) és brtUer is egy eredetiteknek látszanak, (talán OVQ szótól). Lehet ék fordítva a kf-t,
kéj gyöke : ke is.
—ÉK, (1), névképző, mely mind vastag- mind
vékonyhangn törzsekhez ugyanazon önhangzóval jarul. 1) Némely önálló nevekből képez főneveket,
mint: ágy-ék, lágy-ék, zsomb-ék (domb-ék) táj-ék,
árny-ék, szárny-ék, mell-ék, nehez-ék. 2) Elvont gyökökből : dcr-ék, fen-ék, vid-ék, ker-ék, fas-ék. 3) Ad
ed képzőjü önható igékből: akad-ék, marad-ék , fakad-ék, szakad-ék, nyilad-ék, bnllad-ék, hasad-ék,
szüred-ék, reped-ék, persed-ék, dőled-ék, töred-ék stb.
4) Másnemű, részint önálló, részint elvont igékből :
habar-ék, kavar-ék, vakar-ék, takar-ék, fogyat-ék,
borft-ék, toporz-ék, mosad-ék, ivad-ék, kevcr-ék , erezet-ék, ellenz-ék, terít-ék, feny{t-ék, ercszt-ék, rekeszték, verít-ék, fest-ék, ért-ék, mérték, inened-ék, xs5-
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rtd-ék, ajánd-ék, szánd-ék, szurd-ék , szerd-ék, morwal-ék, toldal-ék.hántal-ék, söpred-ék, tördel-ék,
e«ől-ík, mo«l-ék stb. Hanem némely megelőző t
mgy d és i inkább a törzshöz tartozik, ha szinte ez önállóiig nem is mindig van szokásban, pl. töred-ék,
uán-d-ék, nyoma-t-ék, ver-ít-ék, mos-ad-ék, zsír-ad-ék,
topr ed-ék stb. V. ő. —DÉR. 5) Némely vastaghangu
ulrmuékokban az é átváltozik o-ra, mint : mar-ók
mar-ok, szánd-ék ezAnd-ok, szúrd-ék szurd-ok, ajándék ajánd-ok, faz-ék faz-ok, hajl-ék hajl-ok. 6) Eléjön
—aUk, —elek öszvetett képzőben is, mint tart-alék,
td-tlék, tölt-elék, főz-elék.
ffi elemzését illeti, az önálló igékből képzett
ilyetén siók jelentéséből kitűnik, hogy az ék eredetileg öuretett képző a módosult részesülői képző é
(= ó, 5) és Jt elemekből, s értelme : oly valami, oly
dolog, oly tárgy, oly szer, mely az illető ige működése Utal ered, létesül, pl. akad-ék = akadó vagy
akadáft okozó valami; marod-ék = maradó vagy
maradt valami; hullad-ék = hulladó vagy elhulladt,
rtptd-ék = repedő vagy repedt, ellens-ék = ellenző
Talami. Mennyiben a ki névmás régiesen nem csak
némelyről, hanem dologról is mondatott, valószínű,
hogy ezen képzőben a k ám. ki = mi, pl. ivadék =:
iVad-ó-ki = ivad-ó-mi, döledék = döled-ő-ki = döled-ő-mi, boríték = borit-ó-ki = borit-ó-mi. Hasonlóin elemezhetők : kerék = kér v. kör alakú mi;
womWfc = zsomb, azaz dombhoz hasonló mi; nehe•ék = nehéz mi. Az altaji nyelvek némelyikében
gyakran eléjönezen szó, rag vagy csak toldalék alakban, pl. a törökben kardcu-in-tci = testvéré-ki vagy
—mi, benim-ld = enyém-ki v. —mi. Eléjön ezen k
fűi, ük, ík, ik) rag, és (ak, ék, kn, ki stb.) képző a
törökben több más esetben is, pl. bil-d-Ug-Um = tudtom (mintegy tud-at-ék-om), je-m-ek ét-ek, otur-ak
= uék (otur-mak ám. leülni), uju-ku, alvás (szundik) stb. V. ö. —ÉKÉNY.
—ÉK, (2), öszvehúzott rag rendszerént két rövid «-b«l, de másokból pl. a-f i, a+é , í-fj-f-e-böl
is, a végső* mellett k ál l van; pl. kefék = kefe-ek, lelek ss lele-ék (inveniebam) és lele-ek (invenerunt),
látóik = látua-ik, láték = l&ta-ék, kérnék = kérne-j-ek.
—ÉK , (3), több személyt jelentő rag személynevek éa némely ssemélynévmások mellett, t. i. jelenti mindazokat együtt véve, kik a megnevezett
•temélylyel vérségi, vagy családi, vagy más társadalmi viszonyban állanak, magát az illető személyt
is bele értve, p]. Ka*inc*y-ék, biró-ék, Péter-ék, barátom-ék , bátyám-ék, uram-ék. (Eszterházy Miklós leveleiben gyakran eléjön), ám. Kazinczy, biró, Péter,
barátom, aram családja vagy háznépe vagy ügyfelei,
magával Kazinczyval, a biróval, Péterrel stb. -vei
együtt. Ez vagy öszve van téve a birtokos <?-ből és többeci k-ból, vagy ami hihetőbb ezen ék maga az ők
u5, tehát : Katincty-Sk, biró-Sk, Péter-ök. Leginkább
megerőeítí ezen véleményt azon körülmény, hogy Péífr-é-k alakban (mint öszvetétell>on) Péter maga benne
•AOT a soria. n. KOT.

nem foglaltatnék, pedig az általános gyakorlat szerént ő is benne foglaltatik. Ellenben enyém-ek, miénkek alakokban, melyek az elemzés szerént azt jelentik
enyém-ök, mienk-ők. (V. ö. ENYÉM), az én és m<
valósággal nincs is benne foglalva, só elemzésileg,
se gyakorlatilag.
—ÉK, (4), tájdivatos igerag ük helyett Torkos
Sándor tanúsága szerént a göcseji nyelvjárásban szokott alakok : teszitek (= teszszük), tegyék (= tegyük), Mrgyék^ kérjük).
ÉKAGYU, (ék-ágyú) ősz. fn. Ágyú neme, melyet hátulról töltenek, a keskeny alakja miatt szoros
vármüvekben kényelmesen használhatnak.
ÉKALAKÚ, (ék-alakú) ősz. mn. Minek ék formája van, mi úgy van készítve, mint az ék, I. ezt. Ékalakú bástyaszög. Ékalakúföldanict. Másképen : ékded.
ÉKARU, (ék-áru) ősz. fn. Drágakövek, gyöngyök,
melyek különösen öltözet és test díszesitésére használtatnak.
ÉKÁRUS, (ék-árus) ősz. fn. Ékárukat készítő,
ékárukkal kereskedő.
ÉKASZTAL, (ék-asztal) ősz. fn. Öltözködök
asztala, a ruha és test dtszesítéséhez, felcziczomázásához kellő szerekkel ellátva.
ÉKCSONT, (ék-csont) ősz. fn. így neveztetnek
a boncztanban azon csontok, melyek alakra nézve
ékhez hasonlók. Különösen a koponya alsó részének
egyik csontja. (Ős sphenoideum).
ÉKEL, (ék-el) áth. m. ékel-t. Ékkel hézagot csinál, valahová éket ver be. Követ ékelni a bolthajíáiba. Megékelni a tágan álló fejszenyelel. Ékelni, beékelni a töltött ágyúkat, mozsarakat. V. ö. ÉK 1) és
BEÉKEL.
—ÉKEL, (ék-él) ősz. képző pl. pöf-ékel, jajvetz-ékel szókban; a gyakorlatos gál, gél, vagy agol,
égéi képzőkkel ugyanaz.
ÉKELÉS, (ék-el-és) fn. tt. ékeléí-t^ tb. —ét.
Cselekvés, midőn valamit ékelünk. V. ö. ÉKEL.
—ÉKÉNY, —ÉKONY, (ék-ony) ősz. képző, mely
igékből oly mellékneveket alkot, mely ekaz igében
kifejlett csclekvényre hajlamot vagy hajlandóságot,
szokásos könnyüséget fejeznek ki, (mind jó, mind
rósz értelemben), pl. feled-ékeny, a kinek a feledségre
hajlama van, ki valamit könnyen feled; termékeny, a
mi bötermési alkatrészekkel bt'r; tSredékeny vagy
újabb módosítással : törékeny, ami könnyen törik ;
hajlékony' ami könnyen hajlik; aluszékony, alvásra
hajlandó, sokat alvó s képes kifejezéssel : tunya, lassú, hanyag (mint az álmos ember). Ujabb időben számos új szók alakultak ezen kdpzövcl, pl. enged-ékeny,
tev-ékeny, hitt-ékeny, tetsz-ékeny, ctal-ékony, mul-ékony,
mozg-ékony. Némi áttétellel (n vagy ny és k helycserélésével) egyezik az ánk, énk képzővel, innen félénk
és félékeny mind a régibb, mind az újabb nyelvben
divatosak s hasonló jelentésüek.
Értelemben rokon vele az —atag, —elég képző,
melynek utóbbi részo —ág, —ég csakugyan hangban
is rokon az —ék raggal,
31
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Némelyek hajlandók hinni, hogy ezen —ékény,
—ikony képző a részesülői 6,8, és könnyű (vagy kSnynyen) szókból alakúit, pl. feledő-könnyü, (azaz könynyen), termő-könnyű, félő-könnyű.
A törökben iá eléjön ezen képző mind egyszerű
k, ok, ék stb. mind öszvetettebb kan, ghan, gien alakban, pl. kork-mak (félni) kork-ak (félénk v. félékeuy),
isle-mek (tenni) isle-k (tevékeny), unut-mak (feledni)
unutghan (feledékeny), otle-mek (dalolni, énekelni)
otle-gen (dallos, daloló).
ÉKES, (ék-es) mn. tt. ékes-t v. —ét, tb. —tk.
Általán, ami ékkel bír, minek éke van. V. ö. ÉK, 3),
4). Különösen 1) valami szép v. drága szerrel czifrázott, csinosított, díszített Virágokkal ékei hajfurtSk. Gyöngygyei éket nyak, gyűrűvel éket ujjak. Éket
oltDtet, fegyver, bútorok. 2) Átv. ért mondják a beszédről és Írásmódról, mely válogatott szókból, kifejezésekből, mondatokból áll, mely a képes kifejezéseket, szónoki és költői szabadabb fordulatokat használja. Ékes bestéd, éket mondát. Éket stolás. Éket toll.
ÉKESÉDTK, (ék-es-éd-ik) k. m. éketéd-tem,
—tél, —itt. Ékes szépségűvé lesz. V. ö. ÉKES.
ÉKESEN, (ék-es-en) ih. 1) Ékkel, ékszerekkel
ellátva, díszítve. Ékesen elkéstitett oUSték, Éketen bútorotott stobák. Éketen Sltotött hölgy. 2) Átv. ért válogatott szókkal, kifejezésekkel, mondatokkal. Ékesen
beszélni, ttonokolni, írni.
ÉKESGET, (ék-es-get) áth. és gyakor. m. ékesget-tem, —tél, —élt. Valamit ékkel, ékszerekkel czifrázgat, diszítget, ékessé teddegel. Ékesgetni magát,
öltotetét. ÉkeigeM a teremet, bútorokat. Stép mondatokkal éketgetni a bestédet.
ÉKESGETÉS, (ék-es-get-és) fn. tt éketgetét-t,
tb. —ét. Cselekvés, midőn valamit ékesgetunk. V. ö.
ÉKESGET. Stobák, bútorok ékeigetéte. Hajak, üUötékek éketgetéie.
ÉKESÍT, ÉKESÍT, (ék-es-ít) áth. m. ékestí-ett,
htn. —ni v. —«n». Ékessé tesz, szépít, díszít V. ö.
ÉKES. A hajfurtSket gyöngyökkel, a nyakat aranylánctctal, a karokat drága pereetekkel ékesíteni. Átv.
ért. jelessé, kedvessé, becsessé, dicséretessé tesz. Á
norgalom ékesíti át ifjút. A nSt ékesíti a nemérem. A
beitédet ékesítik a képet kifejetétek, jelet mondatok stb.
Öszvetételekben : fölékettí, kiékesít.
ÉKESÍTÉS, ÉKESITÉS, (ék-es-ít-és) fn. tt
ékesítés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által valakit v.
valamit ékesítünk. V. ö. ÉKESÍT.
ÉKESÍTETLEN, ÉKESITETLEN, (ék-es-ít-etlen) 1. ÉKESÍTLEN.
ÉKESÍTETT, ÉKESÍTETT, (ék-es-it-étt) mn.
tt ékettíétt-et. Ami ékessé van téve; díszített, czifrázott. Gyöngyökkel, aranynyal ékesített ruha.
ÉKESÍTLEN, (ék-es-ít-len) mn. tt. ékesítlen-t,
tb. —ék. Ami nincs ékesítve, kiékesítve; egyszerű,
nem czifra pongyola. Éketülen teremek, Sltthsékek.
Éketülen beuéd. Mint határozó annyit tesz : ékesítlcnül, ékesség nélkül.
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ÉKESKÉDÉS, (ék-es-kéd-és) fn. tt éketkédéi-t,
tb. — ék. Állapot, midőn valaki v. valami külső ék,
dísz, czifraságok által kitűnik, ragyog, fénylik.
ÉKESKEDIK, (ék-es-kéd-ik) k. m. éketkéd-tem,
—tél, —étt. Ékszerek, díszítések, czifraságok álul
kitűnik, fénylik, ragyog. Nagy Ünnepélyek alkalmával
(kétkednek a főurak ét hölgyek. Átv. ért jeles tulajdonságokkal kitűnik, fénylik, bír. Nagy tudománynyal, erényekkel éketkedni.
ÉKESKEDŐ, (ék-es-kéd-ő) mn. tt éketktíö-t.
Ékkel, ékszerekkel, ékes készülettel fénylő, kitűnő.
Átv. ért jeles. Nagy énnel, tudománynyal ét erénynyél ékeskedő férfi.
ÉKESSÉG, (ék-es-ség) fn. tt ékeitég-ét. 1) Tulajdonság , melyet valakinek vagy valaminek ékszerek kölcsönöznek. 2) Magok azon ékszerek, díszeazkőzök, melyek valakit v. valamit széppé, kitfinSrd,
fényessé tesznek. 3) Átv. ért kitűnő jelesség, szépség. Beuéd ékettége, A ttép templomok a várót
ékességei.
.Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok asszonya, királynéja."
Egyh. ének.
ÉKESSÉGÉS, (ék-es-ség-es) mn. tt. ékességet t
v. —ét, tb. —ék. Ékességekkel teljes, gazdag, ékszerekkel díszített, igen ékes.
ÉKESSÉGTELEN , (ék-es-ség-te-len) mn. tt
ékeuégtelen-t, tb. —ele. Ékesség nélkül levő. V. ö.
ÉKESSÉG.
ÉKESSÉGTELENÜL, (ék-es-ség-te-len-al) ih.
Ékesség nélkül, nem díszítve, föl nem czioomázva.
egyszerű külsővel és alakban; pongyolán.
ÉKESÜL, ÉKESÜL, (ék-es-űl) önh. m. éketVlt.
Ékes alakot ölt, ékessé válik. Kiéketül, neki éketU,
föUketul.
ÉKESSZÓLÁS, (ékes-szólás) ősz. fn. 1) Szónoki tehetség és ügyesség másokat valamiről meggyőzni, és valamire rábeszélni, megindítani. 2) Mesterség, mely azon szabályokat adja elő, melyek szerént beszélnünk kell, hogy másokat meggyőzzünk &
megindítsunk. (Eloqnentía).
ÉKESSZÓLÁSI, (ékes-szólás!) ősz. mn. Ékesszólást illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Éketftólári tsabályok, gyakorlatok.
ÉKESSZÓLÓ, (ékes-szóló) ősz. mn. Ékes beszéd által másokat meggyőző, és valamire rábeszél?,
megindító. Ékeitwóló lOSvet, egyhári uonok.
ÉRETLEN, (ék-et-len) mn. tt ékeOen-t, tb.
—ék. 1) Ami ékkel megerősítve nincs. Éketíen frjttenyél. 2) Amely önhangzó ék nélkül áll, p. o. ékrtlen a, e, o. 3) Amit ékszerek, czifraságok nem tüntetnek ki; egyszerű, nem czifra, nem ékea. Éketlfn
SltSték, nyak, karok. V. ö. ÉKTELEN.
ÉKEZ, (ék-ez) áth. m. éket-tem, —tél, —e'tt
pár. —*. 1) Ékkel erősít, becsiptet L. ÉKEL, 9) A
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hangiakat hosszú vonassál megjegyzi. 3) Ékszerekkel, difraságokkal díszít, ékessé tesz. Fölékez.
ÉKEZÉS, (ék-ez-és) fa. tt ékesét-t, tb. —e*.
CielekTés, mely által valamit ékezfink. V. ö. ÉREZ.
ÉKEZET, (ék-ez-et) fii. tt éketet-a. A hosszú
haogsó megjelölésére szolgáló vonás.
ÉKEZETLEN, (ék-ez-et-len) mn. tt ékezetlen-t,
tb. —«fc. 1) Ami ékféle toldalékkal erősítve nincs.
Éíttetlen fejttenyél. 2) Vonással nem jegyzett. Ékeutltn v. rövid önhangsók.
ÉKEZETT, (ék-ez-étt) mn. tt. ékezttí-et. l) Amit
ékféle toldalékkal erősítettek. 2) Vonásféle ékkel
jegyzett Ehetett önhangtók.
ÉKFABKÚ, (ék-farkú) ősz. mn. Minek ékalakú
farka van.
ÉKÍT, ÉKTT, (ék-ít) áth. m. ékít-étt, htn. — ni
T. — tm, pár. — t. 1. ÉKESÍT.
ÉKÍTÉS, ÉKITÉS, (ék-ít-és) 1. ÉKESITÉS.
ÉKÍTMÉNY, (ék-it-mény) fn. tt ékitmény-t, tb.
—ét. Ékesítő alakzat, czifrázat, valamely testen vagy
Öltözéken, bútoron stb. cziczoma, diszítmény.
ÉKTTVÉNY, (ék-it-vény) 1. ÉKÍTMÉNY.
ÉKIZÜLÉS, (ék-izülés) ősz. fn. Csont izülése,
azaz öszvekapcsolódása, midőn egyik csont a másikba ék gyanánt, mozdulatlanul be van csíptetve, pl. a
fogak az állcsontba.
ÉKIZÜLET, (ék-izület) ősz. fn. Csontszerkezet,
melynél fogva egyik a másikba ék gyanánt bele
szorul.
ÉKKŐ, (ék-kő) ősz. fn. Ékalakúra faragott kő,
melylyel az építészek a boltivet bezárják. Szélesb
ért minden kődarab, melynek alakja ékded.
ÉKMÜ, (ék-mű) ősz. fn. Fából, csontból, szaruból, kőből, aranyból stb. készített mű, mely kitünöleg csinos, szép, czifra alakja által díszül, ékességül
Usználtatik.
ÉKMÜÁRU, (ék-mü-áru) ősz. fű. Eladó, vásárra
kitett mindenféle ékmtt.
ÉKMÜÁBUS, (ék-mü-árus) ősz. fű. Kalmár,
kereskedő, ki ékmfiveket árul.
ÉHSÉG, (ék-Bég) fn. Helyesebben és szokottabban L ÉKESSÉG.
ÉKSZABÍSU, ék-szabásu) ősz. mn. Mi ék formára van kiszabva, alakítva. Ékstabásu csuklya.
V. ö. ÉK, (1).
ÉKSZEG, (ék-szeg) ősz. fn. Ékdeddé faragott,
öntött, vert szeg, melyet valamely résbe erősítésül
becuptetnek, vagy hasításra használnak.
ÉKSZEKRÉNYKE, (ék-szekrényke) ősz. fn.
Kis szekrény, melyben ékszereket, drágaságokat, pl.
oyaklanczokat, gyöngyöket, gyűrűket stb. tartanak.
FITS7.F.R, (ék-szér) ősz. fn. 1) Általán minden
ékmn, mely csinos, czifra, díszes alakjánál fogva kitűnik é» kedveltetik, milyenek a csontból, szaruból,
barna rézből stb. készített ékmüvek. 2) Drágaságok,
?'• gyöngyök, gyűrűk, lánczok, melyek a test vagy
•-U.jzck ékeaitésére használtatnak.
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ÉKSZÉRARU, (ék-szér-áru) 1. ÉKMÜÁRU.
ÉKSZÉRÁRUS , (ék-szér-árus) lásd : ÉKMÜÁRUS.
ÉKTELEN, (ék-te-len) mn. tt. éktden-t, tb.
—ék. 1) Formátlan, idomtalan, helytelen, rút, csúnya, illetlen. Éktelen szabású ruha. 2) Szertelen, mód
nélküli, mértéket haladó szörnyű. Éktelen harag. Éktelen lárma. Éktelen nagy ember. Éktelen száj, fülek,
lábak. Tájdivatosan mindenféle nagyításra is használják. Éktelen nép. Mint határozó annyit tesz : éktelenül, ékesség nélkül, idomtalanul, helytelenül;
szertelenül.
ÉKTELENÉDIK, (ék-te-len-éd-ik) k. m. éktelenéd-tem, —tél, —étt. Éktelenné, azaz formátlan,
idomtalan alakúvá lesz. Eléktelenedik.
ÉKTELENÍT, ÉKTELENIT, (ék-te-lcn-ít) áth.
m. ékfelenít-étt, htn. —ni v. —eni, pár. —i. Éktelenné, azaz formátlanná, idomtalanná, rúttá, csúnyává tesz. Nagy vörös orr éktelenül arczát. Púpot hát
ékteleníti termetét.
ÉKTELENÍTÉS, ÉKTELENITÉS, (ék-te-lenít és) fn. tt. éktelentíét-t,tí>. —ék. Cselekvés, mely által valaki v. valami éktelenné, idomtalanná, csúnyává tétetik.
ÉKTELENSÉG, (ék-te-len-ség) fn. tt. éktelentég-ét. 1) Formátlanság, idomtalanság, helytelenség,
rútság. Termetnek éktelentige. 2) Szertelenség, mód
nélküliség. Éktelenség a haragban, lármában.
ÉKTELENÜL, (1), (ék-te-len-ül) ih. Szertelenül, mód és mérték nélkül; csúnyául, rútul. Éktelenül
nevetni, hazudni. Éktelenül ordítozni.
ÉKTELENÜL, ÉKTELENÜL,(2), (ék-te-len-ül)
öuh. m. éktelenül-t. Éktelen, azaz formátlan, idomtalan alakot ölt, csúnyára változik el. Eléktelenül.
ÉKTOLL, (ék-toll) ősz. fn. Piperetol], dísztoll,
melylyel a föregeket, fejkötőket ékesíteni szokták.
ÉKTÜ, (ék-tű) ősz. fn. Tüalakú ékszer, hajfürtökbe, mellre stb. való. Arany, gyöngyös, gyémántot éktü.
ÉKÜL, (ék-ül) önh. Szokottabbau l. ÉKESÜL.
ÉKVÉSÜ, (ék-vésü) ősz. fn. Vésü a famíveseknél, melynek ék alakja van, s használják lyukak kivágására, simításra stb. (Stemmeisen).
ÉL, (1), fn. tt. él-t, tb. — ék. 1) Tulajd. ért.
valamely eszköznek, szerszámnak, fegyvernek vékonyra köszörült, simított, alakított széle, vége, mely
által valamit metszeni, vágni, hasítani stb. lehet Kés,
fejsze, beretva, kard, olló, gyalú éle. Kictorbúl, kitörik,
elvásik, elkopik az éle. Két élű fegyver, pallót. A vadászok nyelvén a vadmacskának élei (Fange) vannak,
nem fogai. 2) Valaminek kiálló, kitűnő vége, csúcsa,
keskenyebb oldala. Élére állítani a detzkát. Élére esni. Élére v. élire verni a* aranyakat, azaz felállítva
egymáshoz szorítani; átvitt értelemben : rakásra
gyűjteni. Arcz éle. 3) Atv. ért. főhely, főnökség, vezérség. A hadsereg, pártütés élén állani. 4) Az észre
és észmüvekre alkalmazva jelent finomságot, meglepő
31*
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gondolatot, mely egyszersmind érzékenyen hat. Én
éle. Elméitég, epigramma, g^nyveri éle. Sajátságok :
Éllel állítani Sttve a dolgokat, azaz homlokegyenest
ÉUelféUel. Éllel venélylyel.
Származékai : élet, élet, életlen, éle* stb.
Bókon vele a szanszkrit vü, ám. metsz, vág, a
török büe-mek, ám. élezni, élesítői, (éles a törökben
kenlcin, kett-mek igétől) franczia fii (többek közt ám,
penge éle).
ÉL, (2), önh. m. ü-t. 1) Szélesebb ért. hatás,
működés, erő, mozgás által lételének jeleit adja. Élnek a ttellemek. Él a lélek. Él a* Itten. Él még a magyarok Ittene, vagy : Él még a régi Itten. (Km.) Él
minden poretikája. 2) Szorosb ért. oly erővel és tehetségekkel van ellátva, melyeknél fogva önként mozog és érez; továbbá saját Tallózásainak, működéseinek
okait magában, szervezetében foglalja. Amaz értelemben él az ember, és élnek minden állatok; de a növényekben az önkéntesség, vagyis az önkéntes mozgás
és érzés hiányzik. Sokáig, vagy rövid ideig élni. Nem
élhetünk mindörökké e földön. A halak a vitben élnek,
a madarak a levegőben. Aki fél, át él. (Km.) Ét a fa
nem él. Némely természeti testeknél csak a mozgékonyságot jelenti : élő vb, étö kút. 3) Van, létezik,
meg-nem halt. Él magyar, áll Buda még. (KM. K.).
ö még él. Még St (vagy ttép) apja it él. 4) Átv. ért
mondjak az emberről, amennyiben az élet kényelmeit
használja. Jól, pompátan, fényűén, líriatan tini. Bőtmü, negényül, tsUktégben élni.
.Úgy éltem, hogy életemet
Visszaélni ne bánnám,
Úgy éltem, hogy életemet
Végezni ne fájlalnám."

Berzsenyi.

6) Segítő-ragu névvel, ám. valamit használ, hasznára
fordít Borral, kávéval, orvottággal élni. Mát tanaetával élni. Nem él vele, mint kajának a Jétut nevével. (Km.) Élni át alkalommal. Élni mátok baráttágával. Valakivel élni, azaz együtt lakni, vagy nemileg
közlekedni. 6) Felható ragu névvel : kényére kedvére
élni, azaz kénye kedve szerént 7) Néha tárgyesetet
is vonz, pL Világát éli, egy ttdtadot áltáléit,- életet
ü; mát f eleiégét éli; több atuonyt élni.
.Addig élem világom,
Mig tart szép ifjúságom.*

(Népd.)

, Vörös bársony süvegem
Most élem gyöngyéletem."

(Népd.)

„Én szerettem meg a szép lányt,
Más éli véle világát
(Népd.)
.Láttam minden időszakaszt,
8 minden földi láthatárt ;
Ha örök időket élnék,
Ezeknél többet nem érnék."
Berzsenyi.
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Öszvetételekben: (ttlélni valakit vagy valamit. E etapáti tál nem élem ; még tokáig éléi; a* Hétre vaU ember a köttOda tetején it éléi, (km.); eleitek vagy leélték a barmok a metöt; kiélni valakit mindenéből; leélni életének leguebb éveit; a jég hátán it megél, (Km.);
megélni valamit; megélem még én ott, hogy... vitaaélfát-v. áltáléi etb.
„Éljük át e kort egy pillanatban,
Mely gyönyörtől s üdvtől halhatatlan."
Vörösmarty.
8) Tulajdonító ragu névvel : hordjanak, embertanainak, barátinak élni, azaz azok javára, hasznára, kedveért ; hivatalának, a tudományoknak, m&vét*etnek élni. 9) Kiható ragu névvel : máiéból, magáéból, kéttWl, mettertégébSl, hivatalából élni. 10) Okadó ragu
névvel : élni halni a hátáért;
„Érted halok, érted élek
Száz leányért nem cseréllek."
Csokonai.
11) Benmaradó ragu névvel: Ménben élVmk, vagyvnk
ét mozgunk. Váróiban, baráttágban, ellenketéiben élni
Származékai: éled, élelem, élemény, élénk, éleat,
élet, éltet, élv és ékvesztéssel: eledel, eleven, eletég stb.
Bókon vele a szanszkrit il [ám. mozog, mozdít],
mely teljesen egy eredetű s jelentésű a magyar el
szóval; továbbá közelebbről a góth libán, német leben, angol live s több számtalanok, melyek amazokkal azonosíthatók. A finn nyelvben elttn ~ élek,
eletkelem éldegélek, életűn éltetek, elő, elet, eleme élet.
S a mennyiben a magyar él szótól, eletég, eledel, élelem B élet mint gabona stb. is származnak, nem hibázunk, ha ugyanitt a latin aló táplálom szót is megemlítjük. A khaldaai nyelven is álla v. allah ám. gabona. (Berekszászi).
—ÉL,(l),vastaghangn párhuzamos társa: —ál,
némely ékvesztő főneveket alkot igékből, mint:/*d-«
födelek, kKt-él kötelek. V. ö. —ÁL, (1).
—ÉL,(2),vastaghangon: —ál, igemódositó második személyrag, mely részint öszvehuzás által képződik, mint: mene-el ménéi, teve-el tevéi, menne-el mennél, tenne-el tennél; részint puszta köz szokásból megnynjtott el helyett van. Bészletesebben v. ö. — ÁL,
(2) és —EL, (2).
—ÉL,(3), vastaghangn párhuzamos társa: —dl,
igeképző, mint: tildög-él, mendeg-él, kereig-él, s g
(vagy k) előhang nélkül : met-él, tök-él, teg-él stb. V.
ö. -ÁL, (3).
ÉLCZ, (él-cz) fn. tt. élc*-et. Mintegy az elme
éle, vagyis az emberi léleknek igen finomul hasonlító, s a hasonlításban különösen jól találó tehetsége.
Jó élet, rőt* élet. Stettélyei Írónak vagy tártalyónaJt
fS kellékei a jó életek. Újabb szó, régebben : tlmétrta
vagy elméncttég.
ÉLCZES, (él-cz-es) mn. tt életet-t, tb. —ék L.
ELMÉS.
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ÉLCZESKEDIK, (fl-cz-es-kéd-ik) 1. ELMÉSKEDIK és ELMÉNCZKÉD1K.
ÉLDEGÉL, ÉLDEGÉL, (él-deg-él v. él-deg-él)
önh. m. üdegilrt. Szűken, nagy gonddal, ajjal bajjal
él, éléi. Hasról hátra éldegél. Kenyéren, túrón éldegél.
Nyomorulton, betegetkedve ctak eléldegel.
ÉLDEQÉLÉS, ÉLDEGÉLÉS, (él-deg-él-és) fn.
tt üdegdtt-t, tb. —ék. Szűken, nyomorulton, gondok
közti Mayára élés, tengődéi.
ÉLDEL, (él-del) áth. m. éldel-t. Kéjt, gyönyört,
örömet érés, ásókat folytonosan vagy gyakran használja. Éldelni a nép tavam napokat. Éldelni a far
tangi mulatságokat. Éldelni a mezei élet örömeit. Másképen : élvet.
ÉLDELÉ8, (él-del-és) fn. tt. éldelét-t, tb. —ék.
Cselekvés, midőn valamit éldelfink. V. ö. ÉLDEL.
ÉLDELET, (él-del-et) fn. tt. éldelet-ét. Kéj,
gyönyör, mennyire azt bizonyos tárgyak benyomása
Utal éressük. Jelei tenét, éneket hallani, valódi üdéiét. Anyagi, tteUemi, ártatlan, bUnöt, aldvaló éldelet.
Mennyei, feltéget, dietS, müvétti éldelet. Másképen
élv, élveiét.
ÉLDELHETŐ, (él-del-het-ő) mn. tt éldelhetS-t.
Amit éldelni, amiben érzékileg vagy szellemileg gyönyörködni lehet
ÉLDÖDI, (él-dö-di) fa. tt éldSdi-t, tb. — ék.
Tányérnyaló, aki mások asztalán élödik. Máskép
űödi T. élStdi.
ÉLECS, (él-ecs) fa. tt éleet-ét. Oly élenyvegyttlet, mely kevesebb élenyt tartalmas, mint az elég,
mely képes a sarakkal egyesülni s felsőbb rendű vegyületet, t i. sót alkotni. Göröglatm neve : oxyduram. (Török Jóssef). V. ö. ELÉG.
ÉLED, (él-ed) önh. m. éled-tem, —tél, —étt v.
—t 1) Állatokról ssólva ám. a holtnak látszó, vagy
igen beteg, elájult, ellankadt visszakapja érző tehetségeit, és mozgó erejét A vtíbSl tíMtott ember éledni
kod. A Baráton heverő békák át etSre felélednek. 2)
A növényeket illetőleg ám. foganszik, növényi működése elkezdődik. ÉUdnek át ültetett fözkarók. Etilben hamar megélednek a lebujtott virágok. 3) Átv. ért
mozgásnak indái, vesstegleni megszűn. Föléledt benne
át ntatdti, tapaáfalati vágy, öntőn. Foléledt benne a
hdyaoér. (Km.).
ÉLEDÉS, (él-ed-és) fn. tt. éledét-t, tb. —ék.
Állapot, midőn ás állat vagy növény élni kezd, a
belső működésnek, s illetőleg mozgásnak, érzésnek
jeleit adja.
ELEDÉZ, (él-ed-éz) önh. m. éledét-tem, —tél,
—*O, pár. —s. Mindig jobban és jobban éled, az önkéntes mozgásnak és érzésnek hova tovább több jelei aratatkosnak rajta. Használják különösen, midőn
többekről van szó. ÉUdetnek a fojtóléget pinctébCl
KMfott mmkétok. Éledemek a mennykSctapástól el-
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ÉLEDŐ, (él-ed-ő) mn. tt éledS-t. Ami ás életnek jeleit kezdi adni, ami érezni, mozogni, vagy belső erejénél fogva működni kezd. Jjulátból éledő beteg. ÉledSfák, virágok.
ELÉG, (él-eg) fn. tt. éleg-ét. Élenynyel bizonyos arányban vegyült egyesült test (ozydum), mely
tehát széles értelemben minden élenyvegyületet jelent, s az ily értelemben vett elegek vagy tavak,
sav természetűek (acida), vagy aljak (bases), vagy
kötifnyöeek, azaz sem a savak, sem az aljak sajátságaival nem bírnak, s e két utolsó rendbeliek szűkebb
értelemben! elegeknek neveztetnek. Az alj természetű elég a savakkal egyesülve, szinte úgy mint az
élecs, sót képez.
(Török József tudor és tanár után. A vegytan ismerete kisebb nagyobb mértékben minden müveit
fóldmivelőnek, iparosnak és kereskedőnek szükséges
levőn, az ebben eléforduló lényegesebb műszókat,
dolgozatainkban szintén fölvettük, s ebbéli munkánkban Török József tagtársunk kiváló segítséggel
vala).
Nyelvészeti tekintetben, valamint az éleny-noí
mint elemnek magyar elnevezése (1. ÉLENY és
—ENY képző) igen szerencsésnek mondható, úgy az
elég szóban az ég képző az egy szóval rokonítható,
(mint egétz szóban is) és mint föntebb láttuk, egyesülést jelent, t. i. az éleny-nek más testtel, illetőleg
más elemmel egyesülését, mely nyelvtanilag úgy alakúi, hogy mind az élenynyel egyesült elemet jelentő
szó, mind maga az éleny elveszti elemi (any, eny) képzőjét (mint magában a valóságban is elemi természetét), és csak a két tőszó tétetik Össze, az él tőszóhoz
végül az ég, mint az egyesülést jelentő képző járulván; így lesz hamany- (kaUum-)nak az élenynyel
egyesüléséből : ham-él-eg, a wi&eny-éből : nik-él-eg,
arany-éból : ar-él-eg. Önként következik, hogy a mely
elemek any, eny képző nélkül állanak, azok az öszvetételben is így maradnak, pl. vat-éleg, rét-éleg. így tétetik össze az éltet szó is, melyben az ec* az egyesülésnek kisebb fokát jelenti, pl. ar-éleet, vat-élect,
réz-éléét.
ELÉGÍT, (él-eg-ít) áth. m. élegtí-étt, htn. —ni
v. —ént. Valamely elemet élenynyel vegyít, azaz vegyileg egyesít, mi által azon két test más alakú- s tulajdonságúvá leszen.
ÉLEGÍTÉS, ÉLEGITÉS, (él-eg-ít-és) fn. tt
élegtiét-t, tb. —ék. Vegyészeti működés, midőn valamely elem élenynyel egyesíttetik.
ELÉGÜL, (él-eg-űl) önh. m. élegül-t. Valamely
elem élenynyel vegyül, azaz vegyileg egyesül. V. ö.
ELÉG.
ÉLEGÜLÉS, (él-eg-ül-és) fn. tt élegUlét-t, tb.
—ék. Azon vegyfolyamat, mely közben az éleny ma*
elemekkel egyesül. (Ozydatio).
ÉLELEM, (él-el-ém) fn. tt élelmet. Eledel; mindenféle enni való, táplálék, mely az állati élet feneT.Knfc7.Tim, (él-ed-éi-é*) fa. tt éledétét-t, tb. tartására szükséges. Télrevaló élelmet betakarítani.
Élelemmel ellátni a hátat.
- Lusanként folytonos éledés.
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ÉLELÉMADÓ, (élelem-adó) ÖBZ. fn. Adó neme,
melyet némely országokban az élelmi szerektől fizetnek, fogyasztási adó.
ÉLELÉMALKU, (élelem-alku) ÖM. fn. Szerződés, mely uerént valakinek bizonyos időre, vagy halála napjáig élelmet ígérünk, pl. élelemalku van a
házassági kötésben, midőn a férj özvegyi kitartást
ígér nejének.
ÉLELÉMDÍJ, (élelem-díj) öss. fh. Jövedelem,
melyet valakinek élelem fejében adnak.
ÉLELÉMGOND, (élelem-gond) ÖM. fn. Gond
az élelmi szerek beszerzésében, a háznak szükséges
táplálékkal ellátásában. A* élelemgond, fSleg a ctaládatydt üleli.
ÉLELÉMKERESET, (élelem-kereset) ősz. fn.
Akármiféle munka, foglalkodás, szolgálat, hivatal
stb., mely által élelmi szükségeinket födözzfik.
ÉLELÉMMÓD, élelem-mód) ősz. fn. Azon eszközök, melyek által valaki a szükséges élelmi szereket beszerzi, milyenek, pl. a különféle mesterségek,
szolgálatok, hivatalok stb. Némely embernek többféle
élelemmódja van.
ÉLELÉMPÉNZ, (élelem-pénz) ősz. fn. Pénz,
melyet valakinek asztaltartás helyett v. fejében adnak. Élelempénst adni a eegédiróknak, inatoknak.
ÉLELÉMSZÉR, (élelém-szér) ősz. fn. Mindenféle eledel, melylycl az állati élet fentartatik, különösen az emberek táplálékára beszerzett enni valók,
pl. liszt, zsír, hús, burgonya stb.
ÉLELÉMTÁR, (élelem-tár) ősz. fn. Tárház,
melyben élelemszerek tartatnak, valamely nagyobb
testület, intézet stb. számára. Katonai élelemtár.
ÉLELÉMVÁM, (élelem-vám) 1. ÉLELÉMADÓ.
ÉLELMES, (él-el-m-es) mn. tt élelmet-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Élelemmel ellátott Élelmet vár,
várót. 2) Ügyes, ki meg tudja élelmét keresni.
ÉLELMETLEN, (él-el-m-et-len) mn. tt élelmetlen-t, tb. —ele. 1) Élelem hiányával, szűkében levő.
Élelmetlen negény vidék.
ÉLELMEZ, (él-el-m-ez) áth. m. élelmet-tem,
—tél, —étt, pár. —s. Élelemmel ellát; valamely
testület, intézet, hely számára szükséges eleséget betakarít Élelmemi a váróiba ttáttitott katonatágot.
ÉLELMEZÉS, (él-el-m-ez-és) fn. tt élelmetét-t,
tb. — ék. Cselekvés, mely által valamely testületet,
intézetet, helyet élelemmel ellátunk. Katonatág üdmetéte. Várnak, váróinak élebnetéte.
ÉLELMEZÖTISZT, (élelmező-tiszt) ősz. fn.
Tisztviselő, kinek kötelessége valamely testületet élelemszerekkel ellátni. Hadi üelmetotimtek.
ÉLF.T.MT, (él-el-m-i) mn. tt élelmit, tb. —ék.
Élelemhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Élelmi
•serét, eliSkétstíletek.
ÉLEM, (él-em) fn. tt élt/m-ét. Csak származékaiban hasznait szó, ám. kor, életkor, melyet leélünk,
életfolyam. Származékai : élemédik, elemidét, elemidéit, élemény, elemeiét stb.
l
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ÉLEMÉDÉS, (él-em-éd-és) fn. tt. élemidét-t, tb.
—ék. 1) Korosodás, idősödés, vénülés. 2) Új életre
kapás, magához jövés. V. ö. ÉLEMÉDIK.
ELEMEDÉIT, (él-em-ód-étt) mn. tt elemedéitét. Koros, idős, nem fiatal, meglett idejű, a vénséghez közelítő. Elemedéit férfi. Megélemedett.
ÉLEMÉDIK, (él-em-éd-ik) k. m. éleméd-ien,
—tél, —étt. 1) Korosodik, idősödik, az életkorban
vénség felé halad. Elélemedik, megélemedik. 2) Az
életnek jeleit kezdi adni. Fölélemedik bágyadt, elájult
állapotába.
ÉLEMÉNY, (él-e-mény) fn. tt élemény-t, tb.
—ék. 1) Aminek használata, gyakorlata kellemesen,
kedvesen hat az érzékekre, s az éldelet szóval igen
rokon. A gatdag ember válogathat a* éleményekben. A
vadáttat kedvei éleményem. Használják átv. ért is.
Könyved olvasata tok éleményt nertett nekem. 2) Régebben : eleség, táplálék.
ELEMES, (él-em-és) mn. tt. élemét-t v. —ét,
tb. —ék. Koros, idős, meglett korú, vénséghez közeÜtő, élemédétt.
ELEMES, (él-em-és) fn. tt. élemét-t, tb. —ék.
Régies, ám. élés, élet
ÉLEMETÉS, (él-em-et-és) mn. tt élemetét-t, tb.
—ék. Egyike a régente divatosabb étét, atot öszvetett
képzőkkel alakult szóknak, milyenek: keUemetet, tterelmetet, tzorgalmatot, alkalmától stb. ám. koros, idős,
meglett, vénséghez közelítő.
ÉLENG, (él-eng) önh. m. éleng-tem, —tél, —étt,
htn. —ni v. —eni. Altalán gyakoritó hatással, vagy
folytonosan él valamely szenvedélyben.
„A hős hajdankor telt szivünk felé leng,
S a nagy- s dicsőre lelkesülten éleng."
Kisfaludy K.
Különösen gonddal, bajjal, nehezen, szűken él, tengődik. Ctak 4gy élengVmk.
ÉLÉNK, (él-énk) mn. tt élénk-ét. Kiben az élet
jelei fris mozgás, taglejtés, beszéd, szemjárás stb. által mutatkoznak; virgoncz, fürge. Élénk i f j ú , élénk
stónok. Némely mozgékony testekről is : élénk tuemeJc.
Átv. ért az érzékekre vagy leiekre különösen ható,
erőteljesen működő. Élénk bettéd. Élénk t*M eUaddf.
Élénk forgalom, keretkedét. Élénk várót. Képzésre hasonló a szintén igékből származott félénk, nyaldnk,
nyúlánk, falónk szókhoz. V. ő. —ÉNK, képző.
ÉLÉNKEN, (él-énk-en) ih. Élénk módon , virgonczan, fris, mozgékony taglejtésekkel, eleven érzéssel. V. ö. ÉLÉNK.
ÉLÉNKÍT, ÉLÉNKÍT, (él-énk-ít) áth. m. tíé*ktt-itt, htn. —ni v. —eni. Élénkké, vidorrá, fürgévé
tesz. V. ő. ÉLÉNK.
ÉLÉNKÍTÉS, (él-énk-it-és) fn. tt élénkíté*-t,
tb. —ék. Cselekvés, mely által élénkké teszünk Tálakit vagy valamit
ÉLÉNKSÉG, (él-énk-ség)fn.tt élénktég-ét. Tű
lajdonság, midőn valaki vagy valami az életnek , vi-
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ÉLESD , mezőváros Bihar megyében ; helyi.
Élesd-én, —re, —röl.
ÉLESEDIK, (él-és-éd-ik) k. m. éléséd-tem, —tél,
—'éti. Élessé lesz, az éle mindinkább finomodik, erősödik, metszésre, hasításra alkalmasabbá válik. Élesedik köszSrükSvSn a kés, fenSstljjon a beretva.
ÉLÉSELME , (élés-elme) ősz. fn. Elme, mely
a dolgokat igen finomul meg birja különböztetni,
mely a tárgyak közti finom hasonlóságot vagy különbséget fölleli.
ÉLÉSELMÜ, (élés-elmü) ősz. mn. Éleseimével
biró. V. ö. ÉLESELME.
ÉLESPALU, helység Hont megyében ; helyr.
Élesfalv-ba, —bán, —ból.
ÉLÉSHAJÓ, (élés-hajó) ősz. fn. Hajó, melyen
élelmi szereket, pl. gabonát, lisztet, zsiradékot stb.
szállítanak.
ÉLÉSHÁZ, (élés-ház) ősz. fn. Nyilvános vagy
köz épület, melyben valamely testület vagy község
számára élelmi szerek tartatnak. Katonai élésház.
ÉLÉSHIVATAL, (élés-hivatal) ősz. fn. Hivatal
az élésházak, élelmi szerek körül, különösen, mely a
katonaság élelmezésére felügyel.
ÉLESÍT, ÉLESÍT, (él-és-ít) áth. m. élésít-étt,
htn. —ni v. —eni, pár. —«. Valaminek élét kicsiszolja , kiköszörüli, metszésre, hasításra alkalmassá
teszi. KSszSrün élesíteni a kést. Kardot, tört éleríteni.
Átv. ért. az észről, elméről szólva, a tárgyak finom
megkülönböztetésére képessé tesz. Vitatkozások által
élesíteni át észt.
ÉLESÍTÉS, ÉLESÍTÉS, (él-és-ít-és) fn. tt. élisítés-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit élessé teszünk, valaminek élét metszésre, hasításra alkalmassá
finomítjuk és keményítjük.
ÉLÉSKAMRA, (élés-kamra) ősz. fn. Kamra,
melyben a házi szükségekre való élelmi szerek
tartatnak.
ÉLÉSMESTÉR, (élés-mester) ősz. fn. Alsóbb
rendű hivatalnok az éléstár körül, különösen a katonaságnál, ki a kenyérnek való lisztet kezeli.
ÉLÉSMÓD, (élés-mód) ősz. fn. Mód, mely szerént élünk. Különösen 1) tekintettel az élelmi szerek
beszerzésére; künnyü, nehéz, urias, szegény életmód.
2) tekintettel azon foglalkodásokra, melyeket folytatunk. Hivatalnoki, szolgai, napstámosi életmód. 8) tekintettel az erkölcsökre és magaviseletre. Becsületet,
becstelen, finom, durva élésmód.
ÉLESSÉG, (él-és-ség) fn. tt. élésség-ét. Tulajdonság, melylyel bír valamely test, midőn éle ki van
csiszolva, köszörülve, megedzve. Átvitt értelemben :
beszéd-, elmeélesség stb. V. ö. ÉLÉS.
ÉLÉSSZÖG, (élés-szög) ősz. fn. Általán, szög,
mely csucsosan, hegyesen kiáll. Mértanilag, oly szög,
mely kilenczven foknyinál kisebb. (Angulns acutus).
ÉLÉSSZÖGÜ, (élés-szögű) ősz. mn. Minek éles
ÉLÉSBOLT, (éléé-bolt) ősz. fn. Bolt, melyben szöge van. V. ö. ÉLÉSSZÖG. ÉlesstOgü ház, asztal.
Mértanilag : élesstögil háromszög, melynek szögei ki«l«lmi csikkek tartatnak, vagy áruitatnak.
donignak, fürgeségnek, hatásnak fris jeleit adja, tevékenységi tirgés forgás. V. ö. ÉLÉNK.
ÉLENY, (él-eny) fn. tt éleny-t, tb. —ék. A légalakú vegyelemek egyike, mely ezen nevezetet azon
wjitságánal fogra nyerte, hogy az az élet fentartására múlhatlanal megkivántatik. A természetben minden regyelemek között legnagyobb mennyiségben
forfil elé; a közönséges légnek vagy levegőnek '/s
nfsie, a víznek % része élenybö'l áll. Fölfedezték
1J74-ben Pristley angol és Scheele svéd vegyész.
(Török József). Görög-latin neve : oxygenium, öj-vg
szától, mely a többek közt savanyút jelent, a honnan
eleinte a magyar vegyészek íauító-nak nevezek.
ÉLENYÍT, ÉLENYIT, (él-eny-ít) áth. m. élenyü-Ot, htn. —m v. —eni. Élenyt leginkább érczczel, pl. vassal, rézzel stb. egyesít, s az által egészen
mis tulajdonságává teszi. (Calcinat, ozydat).
Jobban : elégít, 1. ezt és v. ö. ELÉG.
ÉLENYÍTÉS , ÉLENYTTÉS , (él-eny-ít-és) fn.
tt flenytíét-e, tb. —e*. Vegyészeti működés , midőn
vaUmely elem élenynyel egyesíttetik. (Calcinatio,
oiydatio). V. ö. ÉLENYÍT.
ÉLENYÜL, ÉLENYÜL, (él-eny-ül) önh. m. éltnySl-t. Valamely vegyelem élenynyel egyesül s ez által más természetet ölt. Jobban : elégül, 1. ezt.
ÉLENYÜLÉS, ÉLENYÜLÉS, (él-eny-ül-és) fn.
tt. tttnyillt't-t, tb. —ék. A vegyelemnek élenynyel
egyesülése. Jobban : élegülés.
ÉLENYVESZTÉS, (éleny-vesztés) ősz. fn. Valamely testnek az élenytől megválása.
ÉLÉS, (él-és) mn. tt. élét-t v. — el, tb. — ék.
t i Aminek éle van. V. ö. ÉL, fn. Éles két, kard, olló.
Ktetre HStuMUt beretva. 2) Átv. ért. élet az ész, éles
'íme, mely a tárgyak legfinomabb hasonlatát, vagy
különbségét felfogja, mely a dolgokba mélyen belát;
•l't beszéd, mely igen az elevenre hat. Éles éstrevétel,
'Ifi gúnyvertek, ttet czélzások, melyek gúnyosan sértő
kifejezéseket foglalnak magukban. Éles toll, éles nyelv.
3) Az önhangzók azon osztálya, mely a szóhang lépcsöieten a legmagasabb fokon áll, vagyis a belső
szijüreg legfinomabb szűkítésével ejtetik ki, ú. m.
valamennyi i (i, ( minden árnyalataikkal) és az ezekhez legközelebb járó éles K és é (amannak jelenleg
hasznait betfirendszerfinkben nincs külön jegye), melyeknek közös ismertetője, hogy mind ál- mind felhangú szókban, azaz mind az alsó, mind a felső lépc»őzeten eléfordúlnak. V. ö. Élőbeszéd 35 —45. lapokat, ét egyes csikkekben az E, É és I, í önhangzákat.
ÉLÉS, (él-és él igétfii) fn. tt élés-t, tb. —ék.
íj Az életnek folytatása. A városban élés költségesebb,
m«V a falun élét. 2) Táplálkozás. A jól élésre sok ki"intatik. 3) Eleaég, eledel. Innen : éléshát, éléskamara, 'létbolt. 4) Valaminek bizonyos czélra használása.
V. ö. ÉL, ige.

495

ÉLETALKONY—ÉLETBIZTOSÍTÁS

ÉLÉSÜL—ELEJT

lenézvén foknyinál kisebbek. (Triangulum acntangulum).
ÉLÉSÜL, (61-éa-ül) önh. m. éleríU-t. Élessé leszen, élt kap, élesedik, tnlajd. és átv. értelemben véve.
V. 8. ÉLÉS.
ÉLESZ, (él-esz) elvont törzse élenget, Matt
szóknak és származékaiknak. A székelyeknél önálló
szó is, ám. élesztős keverék. (Kriza János gyűjteménye).
ÉLESZGET, (él-esi-get) áth. és gyakor. m.
élenget-ttm, —tél, —üt, pár. életágén. Folytonosan
vagy gyakran éleszt Életttgetni a tibet, lángokat.
ÉLESZQETÉS,(él-esz-get-és) fa.tt élengetét-t,
tb. —ék. Folytonos vagy gyakori élesítés.
ÉLESZT, (él-eszt) áth. m. üetst-ett, htn. —m
v. —ént, pár. élenn. 1) Életre hoz, a boltnak látszot
mintegy feleleveníti. Vtibe futakat, vülámnytoUatat
élenteni. Fölélenteni a holtakat. 2) Az ellankadtat,
bágyadtat fölfrisiti, megenyhíti. A frit levegő élentí
a UldSket. A told metSk, erdők eleműt a* elfáradt nemeket. 3) A tüzet, mely már hamvadni indult, vagy
alig gyűlt ki, égni készteti. Élenteni a tűset fujtatóval. A ítél élettti a lángokat. 4) A kovászt kelésre,
megkelésre segíti.
ÉLESZTES, (él-eszt-és) fn. tt. élentét-t, tb.
—ék. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit élesztünk. Y. ö. ÉLESZT. Halottak, nínholtak élentéte.
TU*uk, lángnak élentéte. Kovát* élentéte.
ÉLESZTGET, (él-eszt-get) 1. ÉLESZGET.
ÉLESZTMAG, (éleszt-mag) ősz. fa. A székelyeknél ám. élesztő, 1. ezt (2).
ÉLESZTŐ, (1), (ől-esz-tő) mn. tt OetttS-t. Fölelevenitő; felvidító, enyhítő. Stínholtakat OentS orvot. Stemeket (Unt/6 tOU rét.
ÉLESZTŐ, (2), (él-eszt-ő) fn. tt élentö-t. 1)
Általán, erjedzést eszközlő anyag, azaz ami valamely
híg vagy nedves testet forrásba, erjedzésbe (fermentatio) hoz. Dyenek pl. az úgynevezett tOrélentS, (sörfőzésnél nyert élesztő), a kován, tavanyitó stb. Élet*tSvel tavanyitani a kápontát. Élentöt otinálni. A kenyérélesztőt némely vidékeken lütntvaMnak is nevezik. 8) Kfilönösen egyedül a sörélesztő neve.
ÉLESZTŐS, (él-eszt-ő-s) mn. tt élentdt-t v.
—ét, tb. —ék. Miben élesztő van, mi élesítővel készült Élent8» edény. Éleutdt téittaHUemény.
ÉLET, (ől-et) fn. tt élet-ét. 1) Lét, létezés, mely
önkéntes vagy nem önkéntes mozgalom és érzés, de
mindig belső szerves működés által mutatkozik. Állati élet, nOvényi élet. Ellentéte: halál. Y. ö. ÉL,ige.
2) Azon időszak, melyet élve eltöltünk. HoutA éltt,
rövid fitt. Emberi élet. llvlanM élet. őrtffc élet.
.Ez az élet úgy sem sok,
Használják az okosok.*
„A bimbó fejledez, s reményvirága
Egy új élet meleg karjába dűl;

Népd.
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A zsenge kornak tiszta boldogsága
Szép álmok örömébe szendéről.'
Kisfaludy K.
.Azt énekli a kis madár :
Az életben egyszer van nyár,
S mikor eltöltőd a nyarat,
Csak a száraz lombja marad."
Szász Károly.
8) Állapot, melyben élünk. NStelen vagy hátat élet.
Katonaélet, ttenetet élet. Remete élet. tfnvagyfarfdtí» Oet. Váron, falun élet. Magán élet. Nyüvdnot
élet. Új életbe lépni. Életbe léptetni. Selyem étet.
Gyöngyeiét. E* át élet a gyOngyélet: tenkUSl tan
félni. (Km.)
„Vörös bársony süvegem,
Most élem gyöngyéletem."
Népd.
4) Magaviselet Jámbor élet. Tiuta, ttOatiet élet. Parátna, bvja élet. 5) így nevezik több vidéken a* eleséget, gabonát, vetéseket A* élet igen népen mutatkötik. A székelyeknél ám. telek, gazdaság, jószág;
innen élettartái = gazdaságritel, háztartás, j6 Héttartó ám. jó gazda; rakott élet stb. 6) Jobb élet jelenti a jövő életet, síron túli életet
. . . Istenünk nem holtak istene,
Ki jobb életre nem ébresztene.
S e jobb élet sejtelmét elpecsétii,
Midőn lelkünket fölfelé vezérli."
Székács József.
7) A halál szóval őszvekapcsolva jelent végiütéget,
elnándtt. Élet halál kOtStt vergSdni. Élet-haléira
megklltdeni. Vagy élet vagy halál, de meg kell lenni.
. . . . . A század viselőt
Születni fognak nagyszerű napok,
Élet-halálnak vészes napjai."
PetCfy.
ÉLETALKONY, (élet-alkony) ősz. fn. Hanyatló
életkor, öregség. Ellentéte : élethajnal.
ÉLETÁPOLÓ, (élet-ápoló) ősz. mn. Aki vagy
ami az ember életét ápolja. ÉletápoU intétet. V. 5.
ÁPOL.
ÉLETBALZAM, (élet-balzam) ősz. fn. ErtfaítS,
életerőt felélesztő balzamféle gyógyszer. Y. ö. BALZAM.
ÉLETBELÉPTETÉS, (életbe-léptetés) 5n. fn.
Gyakorlatba vétel, valamely életnemnek, mesterségnek, tudománynak, törvénynek működésbe hoxatala.
ÉLETBÉR, (élet-bér) ősz. fn. L ÉLELEMDÍJ ;
és ÉLETJÁRADÉK.
ÉLETBIZTOSÍTÁS, (élet-biztosítás) Sav. fn.
Tulajdon értelemben azt tenné, mintha valakinek ax
élete biztosíttatnék. De a más nyelvek után is (Lebensversicherung, Lebensasseeuran«, asraranoe ön
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ÉLETÉSHAJÓ, (életés-hajó) ősz. fn. Élelmi
szerekkel rakott, eleséget szállító hajó.
ÉLETÉSHÁZ, (életés-ház) ősz. fn. Gabonatár,
magtár. V. ö. ÉLET, 6).
ÉLETÉSSÉG, (él-et-és-ség) fn. tt. ttetetteg-ét.
Tulajdonság, melynél fogva az állatban életerő létezik, s azt működései által ki is tünteti.
ÉLETFA, (élet-fa) ősz. fn. Tújafa, az egylakiak
seregéből, melynek fajai 1) Nyugati életfa, (Thuja
occidentalis) melynek apró hegyes levelei egymáson
feküsznek, s télen is virulnak. 2) Keleti életfa (Thuja
orientálja), Sínában különösen otthonos. Átv. ért.
oly fa, mely az életre valamely tekintetben nagy fontossággal bír; vagy, fához hasonlított élet. Az embeÉLETBIZTOSÍTÁSI, (élet-biztosítási) ősz. mn. riség életfáján rágódó bujakór. Életfája hervadóinak
Életbiztosítást illető, arra vonatkozó. Életbiztosítási indul.
ÉLETFELTÉTEL, 1. ÉLETFÖLTÉTEL.
Hatályok. Életbiztosítási ügyek, feltételek.
ÉLETFOGYTIG, ÉLETFOGYTIGLAN, (életÉLETBIZTOSÍTÓ, (élet-biztositó) ősz. fn. és
fogytig v. —fogytiglan) ősz. ih. Míg az élet meg nem
mn. Aki vagy ami életbiztosítási ügyekkel foglalkoszűnik. Életfogytig híved lestek.
dik. V. ö. ÉLETBIZTOSÍTÁS. ÉletUztotitó intézet.
ÉLETFOK, (élet-fok) ősz. fn. Fok, vagyis lépESIoBnSs üetbittositó intézet. Életbiztosító társulat.
ceözet az élet haladásában, folyamában. A gyarlóság,
Stttvényet életbiztosító társulat.
minden életfokon kiséri az embert.
ÉLETBÖLCS, (élet-bölcs) ősz. fn. ds mn. Ak'
ÉLETFOLYAM, (élet-folyam) ősz. fn. Az életa gyakorlati élet körülményeihez alkalmazkodva, s e erőnek, életműködésnek fokonkénti, s bizonyos rendmellett a jó erkölcsök szabályait is megtartva magá- szerben kifejlődése, korról korra átmenése és hanyatnak jólétet tud szerezni, ildomosság, eszélyesség ki- lása. (Processus vitae).
Tanalmai szerént élve világi és lelki megelégedést
ÉLETFOLYAMAT, (élet-folyamat) ősz. fn. 1.
erez.
ÉLETFOLYAM.
ÉLETBÖLCSESÉG, (élet-bölcscség) ősz. fn. 1)
ÉLETFOLYÁS, (élet-folyás) ősz. fn. A külső
A bölcseség, ildomosság azon szabályai, melyekhez a
élet állapotainak egymásutáni következése; azon kügyakorlati életben alkalmazkodnunk kell, hogy vilálönféle viszonyok sora, rendé, melyeken az ember
giig épen úgy mint lelkileg , megelégedettek leheséletében keresztül megy. Valamely jeles férfiú életfo«ünk. V. ö. ÉLETBÖLCS. 2) Ezen szabályok kölyását leírni.
tetése. Ext kívánja a* életbölcseség. Ezen embernek
ÉLETFONAL, (élet-fonal) ősz. fn. Képes kifenme* Mimm életbölcsesége.
jezés, s jelenti az életidőt születésünktől fogva baláÉLETDÚS, (élet-dús) ősz. mn. Kiben sok az lunkig. Életfonala megszakadt, azaz meghalt. Elvágni
életerő. Életdá* ifjú, férfi.
valakinek életfonalát.
ÉLETELV, (élet-elv) ősz. fn. 1) Elv, okfö, mely
ÉLETFORGÁS, (élet-forgás) ősz. fn. Jelenti az
az életet vagy életerőt alkotja. 2) Elv, melyet köve- életet magát, mennyire az különféle működések, hatőnk, hogy egyedi véleményünk szerént a társas élet- tások és ellenhatások, mozgalmak által mutatkozik.
ben boldogulhassunk.
ÉLETFORRÁS, (élet-forrás) ősz. fn. 1) Minden,
ÉLETÉLV, (élet-élv) ősz. fn. 1) Élvezet, me- miből az élet ered, vagy miből élni, táplálkozni lehet.
lyet abban énünk, hogy létezünk. 2) Az életerőnek Isten az eredeti életforrás. Némely embernek többféle
tálzott használás*.
életforrásai vannak. Új életforrást nyitni a polgárok
számára. 2) Oly forrásvíz, mely betegeket gyógyít,
ÉLETÉR, (élet-ér) ősz. fn. 1. ÜTÉR.
ÉLETERŐ, (élet-erő) ősz. fn. Erő az állati test életet frisít. 3) Bibliai ért. Krisztus urunk teste és
szervezetében, vagyis azon belső tehetségek öszvege, vére. Én vagyok az életforrás.
ÉLETFÖLTÉTEL, (élet-fól-tétel) ősz. fn. Szükmelyeknél fogra mozgónk, erezünk , s egyéb állati
működéseket teljesítünk. Sok életerő van benne. Ha- séges kellék, akár az egyesek, akár társaságok, állanyatlik már (Letértje. Alkalmazható a növényekre is. mok élete czélszerű fentartására vagy megmentésére.
ÉLETFÜ, (élet-fű) ősz. fn. A tarorják egyik
ELETES, (él-et-és) mn. tt. üetés-t v. — ét, tb.
—át. 1) Élettel bíró. Ezen értelemben nem igen 'aja, szára cserjésedö, könnyen törő, levelei tojáskehasználják. 2) Eleséget tartó, gabonával rakott. Éle- rekek, épélük, nyelesek , alul molyhosak, máskép :
't» kamara. Életet ha*. V. ö. ÉLET, 5).
j életillat, engemszagolj, ambrafü. (Teucrium marum).
ÉLETHAJNAL, (élet-hajnal) ősz. fh. Nyíló
ÉLETESEMÉNY, (élet-esemény) ősz. fh. Az !
''létben eléfordnló vagy eléfordult esemény.
i életkor, ifjúsági idő. Ellentéte : életalkony.
32
teória, n. iöi.
)i?ei itb.), elfogadott jelentése szerént oly szerződés,
melynél fogra egyik szerződő (a biztosított), magát
kötelezi, akar egyszerre , akár évenként több ideig,
«gy egész élte fogytáig, a másik szerződő félnek
íbiztoiitinak), bizonyos pénzöszveget fizetni, s ezért
viszont a biztosító kötelezi magát a biztositottnik halálával egy barmadik , előre megnevezett személynek (házastársnak , gyermeknek) , ha ez amazt
((itéli, uintén bizonyos eleve megbatározott öszveget
?«gjr életjáradékot fizetni, bármely korán bálna is
meg a biztosított fél. Tebát valóságban nem a szer
iMö fél, hanem az ez által megnevezett harmadik
személy élete, jobban élbetése, életmódja biztosittatik.
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ÉLETHÁZ, (élet-ház) ősz. fn. Épület, melyben
gabonát tartanak , magtár, gabonatár.
ÉLETHAJÓ, (élet-hajó) ősz. fa. Hajó, melyben
gabonát visznek. Átv. értelemben : az emberi élet
folyása minden viszontagságaival együtt.
ELETETVÉN, (élet-hiven) ősz. ih. lásd: ÉLETHŰN.
ÉLETHOSSZ, (élet-hossz) 1. ÉLETHOSSZASÁG.
ÉLETHOSSZANT, L ÉLETHOSSZAT.
ÉLETHOSSZASÁG, (élet-hosszaság) ősz. fa.
Évek sora, időmennyiség, melyet élve töltünk vagy
eltöltöttünk; életkor egészen véve.
ÉLETHOSSZAT, (élet-hosszat) ősz. ih. Míg az
élet tart (vita durante. Lebenslanglich).
ÉLETHÜ, (élet-hű) ősz. mn. Épen olyan, mint
valósággal az életben találtatik, a valódi élőképet
visszatükröző. ÉletW aretkép. Élethü leirata, utántata valaminek.
ÉLETHÜN, (élet-hűn) ősz. ih. Az életet, a dolgot, úgy mint valódilag van, tökéletesen utánozva.
Élethün f ettem le valakit. ÉUthVm játttam el valamely
stemélyt.

ÉLETJEL—ÉLETMŰ

500

szerénti kamatnál nagyobb öszveg fizettessék a betevőnek míg él, s ha meghal, az egész az intézeté maradjon. Fizetnek életjáradékot valamely szolgálatért vagy bármely más okból is, mind magánosok,
mind álladalmak.
ÉLETJEL, ÉLETJELENSÉG, (élet-jel v. —jelenség) ősz. fn. Külső nyilatkozványa annak, hogy
valamiben élet van, hogy valami élni meg nem szűnt
Semmi életjelet nem ad, azaz megholt. Még némi élttjelek mutathatnak a betegen.
ÉLETKÉP, (élet-kép) ősz. fn. Kép, átvitt értelemben, vagyis szavakkal, leirásban, elbeszélésben
eléadott rajza valamely életjelenésnck úgy, mint valóban létezik. Életképekben adni a népszokásokat, népmulattdgokat. Hasonlólag saját értelemben a festészetben jelent a valódi életből kölcsönözött rajzképet.
ÉLETKÉPESSÉG, (élet-képesség) ősz. fn. Azon
tulajdonsága valamely lénynek, melynél fogva u
élet működéseit gyakorolhatja, élni tud, meghalni,
kiveszni nem kénytelen.
ÉLETKÉPEZÉS, ÉLETKÉPZÉS, (élet-képezés) ősz. fa. Működés, mely által valamely lényben
az életmüszerck megfoganszanak, s önkénti kifejlődésre alkalmasakká lesznek.
ÉLETKOR, (élet-kor) ősz. fa. Idő, időszak,
melyet átéltünk, vagy melyben vagyunk. Ifjúi, férfi
életkor, flbswu, rövid életkor. Késő életkor.
ÉLETLÉG, (élet-lég) ősz. fa. Lég, mely ás
állati élet fentartására szükséges, tiszta, egészséges lég.
ÉLETLE1RÁS, (élet-le-irás) 1. ÉLETIRÁS.
ÉLETLEN, (él-et-lcn) mn. tt éktlen-t., tb.
—ék. Minek éle nincs, tompa, köszörületlen. ÉleÜtn
két. Életlen fegyver nem fog.
ÉLETLENÉDÉS, (él-et-len-éd-és) fa. tt flttltnédét-t, tb. — e*. Az élnek elvesztése, életlenné,
tompává levés.
ÉLETLENÉDIK, (él et-len-éd-ik) k. m. eltiltnéd-tem, —tél, — étt. Élét veszti, tompává leszen.
Életlenedik, megéletknedik. Sok hatzndlát által (Mitnedik a két, a beretva.
ÉLETLENÍT, ÉLETLENIT, (él-et-len-ít) áth.
m. életlentí-étt, htn. —ni v. — «w, pár. —». Életlenné, tompává tesz, élétől megfoszt
ÉLETLENÍTÉS, ÉLETLENITÉS, (él-et-len-ités) fa. tt életlenüét-t, tb. —ék. Cselekvés, mely valamit élétől megfoszt, tompává tesz; életlenné tevéa.
ÉLETLENSÉG, (él-et-len-ség) fa. tt éltllentégét. Életlen állapot, tompaság. E kéttel, élttUnttge
miatt, nem lehet metnent. V. ö. ÉLETLEN.

ÉLETIDŐ, (élet-idő) ősz. fa. Idő, melyet vagy
melyben élünk; életkor.
ÉLETILLAT, ÉLETTLLAT-TAROKJA, (életillat-tar-orja) ősz. fa. Növényfaj a tarorják neméből;
szára cserjesedő, könnyen törő, levelei tojásdadok,
nyelesek, alul molyhosak. Máskép : életfü, ambrafü,
életfüve, engem ttagolj. (Teucriqm marum).
ÉLETIRÁNY, (élet-irány), ősz. fa. Föltett szándék az egész életen keresztül törekvésre, működésre
vonatkozva.
ÉLETERÁS, (élet-irás) ősz. fa. Leírása valamely személy életének, vagyis elbeszélése azon változásoknak és eseményeknek, melyeken valaki születésétől haláláig keresztül ment, nemkülönben azon
nevezetes cselekedeteknek, melyeket éltében véghez
vitt. Máskép : életraj*.
ÉLETIRÓ, (élet-iró) ősz. fa. Személy, ki egy
vagy több személyek életét leírja. V. ö. ÉLETIRÁS.
Jétut életirói át evangyelittdk. Ön-életiró.
ÉLETISKOLA, (élet-iskola) ősz. fn. A gyakorlati, társadalmi élet, mely embertársaival érintkezés,
súrlódás, az élet viszontagságaival küzdés által szoktatja, edzi, felvilágosítja, élesíti az ember elméjét,
helyes és való irányra vezérli gondolkodásmódját,
tevékenységét ÉUtitkolaba járni. Életiskola a légjobb tanitó.
ÉLETISME, (élet-isme) ősz. fa. Ismeret az élő
lények életműszereiről, azok fejlődéséről, terméscetéről, és működési módjáról. Állati Hetimé, növényi
ÉLETMÍV, ÉLETMÍVES, 1. ÉLETMŰ, ÉLETHetimé. (Physiognosia).
MŰVES.
ÉLETJÁRADÉK, (élet-járadék) ősz. fa. IdőnÉLETMÓD, (élet-mód) 1. ÉLÉSMÓD.
ként, leginkább évenként járó valamely pénzőszveg,
ÉLETMŰ, (élet-mű) ősz. fa. Ás állati és növémig él valaki, például bizonyos tőkepénz tétetik va- nyi testekben levő edények, csők, melyekben a nedlamely intézetbe, hogy évenként többnyire a rend- vek keringenek, s melyek az állati és növényi életet
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föltételezik. (Orgánum vitae). Máskép : léteg, s lég- ,
ujabban : aerv, életszerv.
ÉLETMŰSÉG, (élet-müség) ősz. fn. Az életműveknek rendszere vagy mesterséges elrendezése,
öírofoggő működése. Állati éleímiiség, növényi életmliség. Misképen : létegtet s legújabban : szervesség,
nfrvetet.
ÉLETMŰSZER, ÉLETMÜSZERES, 1. ÉLETMŰ, ÉLETMÜVES.
ÉLETMÜTAN, (élet-mti-tan) ősz. fn. Tan, mely
az életművek ismertetését tárgyazza. (Organograpbia).
ÉLETMÜTELEN, (élet-mütelen) ősz. mn. Minek életművei nincsenek. V. ö. ÉLETMŰ. Az ásványuk életmütelen testek. Máskép : szervetlen.
ÉLETMÜTLEN, (élet-mütlen) 1. ÉLETMÜTELEN.
ÉLETMÜVES, (élet-műves) ősz. mn. Minek
életművei vannak. V. ö. ÉLETMŰ. Életművet testeit
vayy lények az állatok és növények; az ásványok elIntben életm&telenek. Máskép : szerves.
ÉLETMÜVEZ, (élet-müvez) ősz. áth. Életmüvekkel, azaz életre szükséges nedvedényekkel ellát.
ÉLETMÜVEZET, (élet-müvezet) ősz. fn. Az
életműveknek rendezete, öszvefüggö alkotmánya.
Miskép : élelmiiset, létegtet, szervezet.
ÉLETMÜVEZÉTT, (élet-müvezélt) ősz. mn.
Életművekkel ellátott, miben az életművek rendezve
vannak. Életmüvetett állati vagy növényi testek.
ÉLETMÜZET, (élet-mtizet) lásd : ÉLETMÜVEZET.
ÉLETNAGYSÁG, (élet-nagyság) ősz. fn. Valamely rajznak, festménynek, szobornak akkorasága,
mint az eredeti valódilag az életben létezik. Életnagyítyian festett kép, faragott vagy öntött szobor.
ÉLETNEDV, (élet-nedv) ősz. fn. Szélesb ért.
életet fenUrtó, gyógyító nedv. Szorosb ért. az idegek nedvei, mennyiben az élet fentartására szűk-
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ÉLETÖSZTÖN, (élet-ösztön) ősz. fn. Az élő
lényekbe oltott természeti vágy és törekvés az élet
fentartására, s az életveszélyek elhárítására.
ÉLETRAJZ, (élet-rajz) ősz. fn. 1. ÉLETIBÁS.
ÉLETRÁZÓ, (élet-rázó) ősz. fn. így nevezik a
molnárok azon fácskát a malomköven, mely a garatra öntött életet, azaz gabonát rázogatja, hogy a kő
alá gördüljön. A szitás kövön, vagy inkább szitán levő ilyetén fácskát, mely zörögve rázkódik, s a szitát
veri, hangutánzólag pétiké néven is hívják.
ÉLETREND, (élet-rend) ősz. fn. Bizonyos szabályok szerént rendezett élet, midőn a munkának,
evésnek, alvásnak, sétálásnak, pihenésnek stb. határozott időt és mértéket szabunk. Életrendet tartani.
Szoros, orvosi életrend. Életrend nélkül élni. Át életrendet általhágni.
ÉLETRENDI, (élet-rendi) ősz. mn. Életrendet
illető, arra vonatkozó. Életrendi szabályok.
ÉLETRENDTAN, ÉLETRENDTUDOMÁNY,
(élet-rend-tau v. —tudomány) ősz. fn. Tan vagy tudomány, mely az életrendi szabályokat rendszeresen
adja elé. V. ö. ÉLETREND.
ÉLETREVALÓ, (életre-való) ősz. mn. 1) Életre szükséges erőkkel ellátott. Ezen csecsemő nem életrevaló. 2) Ki a társas életben okosan, eszélyesen forgolódik, s mint mondani szoktuk, a ki élni tud a világgal, világra való, szemes. Ember válik belőle, mert
igtn életrevaló.
ÉLETREVALÓSÁG, (életre-valóság) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva valaki életrevaló; ép
egészség; élctűgyesség, szemesség, világravalóság. V.
ö. ÉLETREVALÓ.
•
ÉLETSZABÁLY, (élet-szabály) ősz. fn. Bizonyos szabály, melyet követünk, mind állati életünk
épségben tartása, mind társadalmi viszonyaink, mind
erkölcsi viseletünk tekintetéből.
ÉLETSZAK, (élet-szak) ősz. fn. Az életkornak
egy-egy külön része, pl. ifjúság, vénség stb. Sajátságaival, és működéseivel együtt véve. Minden ételszaknak vannak tulajdon jellemei, vágyai.
ÉLETSZER, (élet-szer) ősz. fn. Az állati élet
fentartására szükséges eledel, étel, ital. Életszereket
bevásárolni. Életszerekkel ellátni a várost.
ÉLETSZESZ, (élet-szesz) ősz. fn. Igen finom
és folyékony test, mely az agyvelőben képződik, s
az idegek által az egész testben elterjedvén, azt érzékenynyé és mozgékonynyá teszi.

ÉLETNÉM, (élet-nem) ősz. fű. Foglalatosság,
l, mesterség, szolgálat stb., melyben életűnket
k, mely által életünket, kenyerünket keressük.
/'• 'ján, tgyháfi, katonai életnem. Ezen életnem nekünk
*•« ra!4.
ÉLETOKOSSÁG, (élet-okosság) ősz. fn. Okossjg, ildomoséig, mely a tartós életben megkiTÍn tátik.
ÉLETÓTALOM, (élet-ótalom) ősz. fn. TermeÉLETSZOMJ, (élet-szomj) ősz. fn. Képes kifeszti öaztöoBzerü ellenállás, mely által életünket, ha
jezéssel, ám. életvágy.
miskép nem lehet, az ellenségnek megölésével is,
„Ki szívben jó, ki lélekben nemea volt,
tt'gmentem törekszünk.
Ki életszomját el nem égeté."
ÉLETÖRÖM, (élet-öröm) ősz. fű. Öröm, megVörösmarty.
<v=gfdé», melyet az élet érzése nyújt.
ÉLETTAN, (élet-tan) ősz. fn. Szélesb ért. tan
ÉLETÖSVÉNY, (élet-ösvény) ősz. fa. Képes
i-trjezijs, annyit tesz, mint folytatott élet, életmene- az állati és növényi testek természetéről. Szorosb
'•'l, életidő. Vipyásva, enélyeoen haladni az Sietős- ért., tan az emberi test alkotásáról és tulajdonságairól, terméüzett állapotában véve. (Physiologia).
32*
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ÉLETTANÁSZ, (élet-tanász) ősz. fn. Tudós, ki
az állati és növényi élet vizsgálásával foglalkodik,
ki az élettanhoz ért. (Physiologus).V. ő. ÉLETTAN.
ÉLETTANI, (élet-tani) ősz. mn. Élettant illető,
arra vonatkozó. Élettani itmeretek, értekezések.
ÉLETTÁBS, (élet-társ) ősz. fh. Személy, ki
mással vagy másokkal szoros viszonyban együtt él.
Szorosb ért házastárs.
ÉLETTARTAM, (élet-tartam) ősz. fn. Az életnek hosszabbra vagy rövidebbre nyúló ideje.
ÉLETTELEN, (él-et-te-len) ősz. mn. Kiben v.
miben élet nincs, vagy olyan, mintha az életerő kiveszett volna belőle, izgékonyság, érzés, virgonczság
nélkül való. Átv. ért puszta, elhagyott, csendes. Élettelen vidék, várót.
Rövidítve éleüen-t nem lehet mondani, mert ez
mást jelent.
ÉLETTELENSÉG, (él-eMe-len-ség) ősz. fn.
Élet nélküli állapot, midőn valaki olyan, mintha az
életerő kifogyott volna belőle; élénkség, virgonczság
hiánya.
ÉLETTELJ, (élet-telj) ősz. fa. Azon erők bősége, sokasága, melyek az életet föltételezik, egyesülve a legépebb életművekkel.
ÉLETTELJES, (élet-teljes) Ősz. mn. Kiben az
életerők nagy bőségben díszlenek, s az életművek
egész épségökbenmőkődnek. Életteljet ifjú. Máskép:
életdút.
ÉLETTERV, (élet-terv) ősz. fn. Terv, melyet
kitűz valaki magának, hogy azt életében kövesse, és
végrehajtsa.
ÉLETTÖRTÉNET, (élet-történet) ősz. fn. Őszvege azon adatoknak, melyeket ás életirás magában
foglal. V. ő. ÉLETIRÁS.
ÉLETTUDOMÁNY, (élet-tudomány) ősz. fa. 1.
ÉLETTAN.
ÉLETTUDOMÁNYI, (élet-tudományi) ősz. mn.
1. ÉLETTANI.
ÉLETTUDÓS, (élet-tudós) ősz. fn. 1. ÉLETTANÁSZ.
ÉLETTÜZ, (élet-tűz) ősz. fa. Az életerő magas
fokú működése.
ÉLETUNALOM, (élet-unalom) ősz. fn. Lelki
állapot, mely az élet örömeiben semmi kedvet nem
talál, az életet semmire se becsüli.
ÉLETUNT, (élet-unt) ősz. mn. Kinek semmi
öröme, kedve nem telik az életben, ki már semmiben éldeletet nem talál, ki meghalni kivan. Máskép :
eltolni.
ÉLETVÁGY, (élet-vágy) ős*, fa. Élni vagy élvezni vágyakozás.
ÉLETVESZEDELÉM, ÉLETVESZÉLY, (életveszedelem v. -veszély) ősz. fn. Halállal fenyegető
körülmény. Életvenéh/ben forogni.
ÉLETVESZÉLYES, (élet-veszélyes) ősz. mn.
Életveszéllyel járó. halállal fenyegető. V. ö. ÉLETVESZEDELEM. ÉUtotMélyu utasát, hajótát, vállalat.
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ÉLETVESZTÉS, (élet-vesztés) ősz. fa. Halál,
halálos büntetés, halálfenyegetés. ÉletoettUt alatt
megtiltani valamit.
ÉLETVIDÁM, ÉLETVIDOR, (élet-vidám v.
-vidor) ősz. mn. Aki vagy ami életének örül, életében
kedvét találja.
ÉLETVISZONY, (élet-viszony) ősz. fn. Az élettel öszvefüggő körülmény, a társas életben elékerütö
egymásra hatás, és visszahatás. Váltató, kVtíSnfüe,
kényét életvinonyok.
ÉLETVÍZ, (élet-víz) ősz. fh. Életre ébresztő,
gyógyerejü víz, (nem : pálinka). Afatthiol életműt.
(Aqua vitae Matthioli).
ÉLEZ, (él-éz) áth. m. éUt-tem, —tél, —itt, pár.
—*, L ÉLESÍT.
ÉLEZÉS, (él-évés) fn..tt. Oétet-t, tb. —ék, 1.
ÉLESÍTÉS.
ÉLHETETLEN, ÉLHETLEN, (él-het-et-len)
mn. tt élheteüen-t, tb. —ék. Haszontalan, gyára,
ügyetlen, tunya, aki élni nem tud, azaz a szükséges
élnivalót sem képes megszerezni, megkeresni, nem
világravaló. A dorgáló vagy megvetést kifejező elnevezések között a szelídebbek egyike. Takarodjál dolgodra, te élhetetlen l
ÉLHETETLENSÉG, ÉLHETLENSÉG, (ól-hetet-len-ség) fn. tt élhetetlentég-ét. Ügyetlenség, gyávaság, restség, midőn valaki magán segíteni nem képes, s még ennivalót sem bír szerezni.
ÉLHETETLENÜL, ÉLHETLENÜL, (él-hetet-len-ül) ih. Gyáván, ügyetlenül, magán segíteni nem
tndólag, nyomorultan, ügyefogyottan.
ÉLJEN, (él-j-én) tb. éljenek. Tulajdonkép az
él ige parancsoló" vagy óhajtó módjának harmadik
személye. Általa valaki iránti tetszésünket jelentjük
ki, különösen, midőn hevenyében valamely kedves
tette, vagy megjelentse által meglepetünk. Nyilvános
gyűlésekben, mutatványoknál, áldomásoknál, lakomákban, üdvözlések alkalmával stb. közönséges használatú.
„Éljen a magyar szabadság l
Éljen a magyar vitéz,
Aki e dicső hazáért
S a királyért halni kész !
Éljenek szeretteink, e
Drága honnak szentéi,
Kik a köz jóért buzognak,
MLit a nap tüzfényei."

Bajaa.

ÉLJÉNÉZ, (él-j-én-éz) önh. m. é&nem-ítm,
—tél, — ett/vagy^ww-í'ttem,— ettél, —itt. É^jen-t
vagy éljen-eket kiált, rivalg. Használtatik áthatólag
j (targyesettel) is. Éljenewni vagy megéljenemni vataJtít,
' azaz, éljen kiáltással megtisztelni, üdvözlani.
i
ÉLJÉNÉZÉS, (él-j-én-éz-és) fa. tt
tb. —ék. Éüen-kiáltas; éjjen-nel üdvözlés.
1
ÉLJÉNZ, (él-j Jn-z) 1. ÉLJÉNÉZ.
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ÉLKALAPÁCS , (él-kalapács) ősz. fh. Ékded
kalapács, melylyel a kovácaok a hideg vasat el szóktik rigai.
ÉLŐ, (él-ő) mn. tt élS-t. Aki vagy ami ól. Élő
állat, OS f a. Hóit hagyja, OS ontja (km.) Élő nyelv,
melyet életben fenn lévő nép beszél; néha ám. éliistó.
Ellentéte : holt. Atv. ért. a maga nemében, fris, mozgékony, ép, hatásosan működő, s mint olyan az illető
alanyával többnyire öszvetett szót alkot. Élö'forrát,
(MOH, OSvü, melyeknek szakadatlan folyásuk van.
v. eleven sövény, azaz valósággal tenyésző
bokor- TSgy más fából czélzatosan , sűrűn öszvenörentett kerítés. ÉlS (eleven) stén. ÉlS hit , mely tettekben mutatkozik. Néha annyit tesz, mint amin élni
lehet ÉUtftXd,jó élöfSld, marhaélS föld. Bibliai ért.
jeleileg az Istenről mondatik, mint ki öröktől él. ÉlS
Iritn, vagy egyszerűen, a mennyiben a régi halottas
beatedben magánosán álló eleve így olvasandó : élS.
Jelent eleséget is ezen tájias mondatban : Mi it élűvel
(lünk. Az eszmék eléadására vonatkozólag : Élő utóval terjeuteni elé valamit, azaz nem kéziratban, nyomUtasban, vagy jelekkel, hanem beszélve.
ÉLŐÁLLAT, (élő-állat) ősz. fn. A régiek, kiknél az állat szó szélesebb (substantia) értelemmel
bírt, különbözteti végett Így nevezték azon lényeket,
melyek érzéssel és önkénte, mozgó erővel bírnak
(animál). V. ő. ÁLLAT.
ÉLÖDI,(él-ő-di)mn.tt élSdi-t, tb. — ék. Gúnyneve oly embernek , ki hivatlanúl mások asztalához
tolakodva szeret éldegélni , tányérnyaló.
ÉLŐDIK, (él-őd-ik) k. m. élSd-tem, —tél, —Ott.
Nyomorulton, mások irgalmából teng, holmi hulladékokkal táplálkozik. ÉlSdik, mint Toldi Miklós etikája.
(Km.) Különösen : tányérnyalóskodik, más asztalához
törölgeti kését
ÉLŐDISÉQ, (él-őd-i-s.'g) fh. tt. élSdiség-e't.
Tinyérnyalósig, más asztalahoz tolakodás , más asztaliról éldegelés.
ÉLÖFA, (élő-fa) ősz. fh. Fa, melynek életmüvei
v. szervei rendes működésüket folytatják , mely ki
nem száradt. V. ö. FA.
ÉLÖFENE, (élő-fene) ősz. fn. Fene- vagy ráknyavalya , mely a testen folytonosan rágódik. V. ö.
FENE, RAK.
ÉLÖFÜ, (ólö-fü) ősz. fn. Zöldellő , nyers ftt,
mely ki nem aszott, el nem száradt.
ÉLÖKÚT, (élő-kűt) ősz. fn. Kút, melynek kiapadatlan fonása van, melybe s melyből folytonosan
fris víz szivárog vagy buzog.
ÉLŐNYELV, (élő-nyelv) ősz. fn. 1) Nyelv, melyet egy egész nemzet vagy nép beszél, melyet a kisdedek anyai ajkakról tanulnak eL Ellentéte : holtnyelv. 2) Szóbeli eléadás. Élőnyelven adni elé, hirdetm a* Itten igéjét. AB első értelemben a két szót
külön ú írják.
ÉLÖSAJT, (élő-sajt) ősz. fh. Kokaczos sajt.
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ÉLÖSDI, (él-ő-ös-di) fh. tt élötdi-t, tb. —ék.
(Idősb Mándy Péter gyűjteménye). L. ÉLÖDI.
ÉLÖSKÖDÉS, (él-ős-köd-és) fn. tt élötködét-t,
tb
ék, 1. ÉLŐDISÉG.
ÉLÖSKÖDIE, (él-ős-köd-ik) k. m. élöskOd-tem,
—tél, —Stt. Hivatlanúl, tolakodólag mások asztaláról élődik; kéregetett, koldulgatott eledelen tengődik.
ÉLŐSÖVÉNY, (élő-sövény) ősz. fn. Sövénykerítés, zöldelő bokrokból, növényekből. Különösen,
buján tenyésző, s öszvevissza tekerődző növényfajból,
mint szeder-, som-, lepényfából (Gledicia), fanzárból
(Lycium), cseregalagonyából stb. Máskép : elevensövény.
ÉLÖSZÉN, (élő-szén) ősz. fn. Szén, mely ég ;
eleven parázs.
ÉLŐSZÓ, (élő-szó) ősz. fn. Nem irott, nem
nyomtatott, hanem ajkainkkal kozlött, kimondott szó
vagy beszéd. Élo'tzóval hirdetni valamit.
ÉLŐVÍZ, (élő-víz) ősz. fn. Folyásban levő, folytonosan buzgó, bngyogó, szivárgó fris víz.
ÉLTE, (él-t-e v. él-et-e) harmadik személyi
birtokragos fn. tt. éllé-t, többese nincs. Igen gyakran
eléforduló igenév, de élet értelemben is vétetik. A többi
személyeknél : éltem, élted, éltUnk, éltetek, éltük; pl.
éltem világa, élted folyása, élte virága, éltünk hajnala;
némely névviszonyitókkal is : ütemben, éltedben, éltében stb.
ÉLTEN ÉL, az él szónak hatályosabb, nyomatékosabb használata. Élten élnek vele (Faludi), azaz
folytonosan, igen gyakran élnek vele.
ÉLTES, (él-t-es) mn. tt éltes-t, tb. —ék. Meglett körű, megélemedett Kiméletesb és finomabb nevezés a vén szó helyett. Éltes ember, éltes asszonyság.
Képzésre hasonló a szintén múltidőből képzett ittat,
jártas, keltés melléknevekhez.
ÉLTESÉDIK, (él-t-es-éd-ik) k. m. élteséd-tem,
—tél, —(tt. Éveiben halad, korosodik, öregszik, vénül ; éltessé lesz. V. ö. ÉLTES.
ÉLTESSÉG, (él-t-es-ség) fn. tt. éltesség-ét. Éltes
állapot vagy tulajdonság, elemedéit koruság, vénség.
ÉLTET, (él-tet) áth. m. éltet-tem, —tél, —étt,
pár. élteti. 1) Valakinek életét fentartja. Élteti öt a
fris levegő", és vidor kedv. 2) Élni enged, érni hagy,
életben fentart. Ha Isten éltet bennünket. 3) Éljenez,
éljen-kiáltással üdvözöl, tisztel valakit. Lakoma alkalmával a jeles embereket éltetni.
ÉLTETÉS, (él-tet-és) fn. tt. éltetét-t, tb. —ék.
Cselekvés, mely által valakit éltetünk. V. ö. ÉLTET.
ÉLTETŐ, (él-tet-S) mn. tt éltetS-t. l) Életet
fentartó. Éltető lég, éltető állat régies értelemben ám.
a latin elementum eredeti értelembon, a mennyiben ez
alatt a tűt, lég, vít, fald értettek. Eléjön a régieknél
éltető' ég is firmamentum (égboltozat) kifejezésére.
Éltető tzer, minden ami az életet elémozdítja. 2) Életet kívánó, egészségre ivó. Éltető áldomások.
ÉLTEÚNT, (élte-unt) ősz. mn. 1. ÉLETUNT.
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ÉLTIG, (él-t-ig) ih. Míg élünk, míg életünk tart. ,
ÉMÉLYÉDÉS, ÉMÖLYÖDÉS, (ém-ély-éd-és v.
Mindéltig, egét* éltig. Éltig eltart. Képzésre hasonló ém-öly-öd-és) fa. tt émélyédét-t, tb. —ék. A gyomornak azon nyavalyás állapota, midőn valamely
fagyiig, dutíig, untig atb. igehatárzókhoz.
ÉLV, (él-v) fa. tt. élvet. Kéj, gyönyör, különö- étel italtól megundorodik, különösen valamely tálsen, mely érzékeinket kedvesen csiklandozza, vagy édes, vagy szokatlan édességü étel-italt megutál.
kedvesen csiklandozni utazik. Élveket vadáizni. Élőre
lobbanni.
„Egy pontra gyűlt az élet foglalatja,
Az ösztönzaj csak élvre lobbadoz."
Kiflf. K.
ÉLVEZ, (él-v-ez) áth. m. élvet-íem, —tél, — étt,
pár. —c. Valamit kéjjel, gyönyörrel használ, valamiben folytonos gyönyört talál. Élvezni a zene vagy remek ének bájait. Élvemi a m&oeU nők tártatágát. Élvemi a tterelem örömeit. Máskép : éldel.

ÉMÉLYÉDIK, ÉMÖLYÖDIK, (ém-ély-éd-ik v.
ém-öly-öd-ik) k. m. émélyéd-tem, —tű, —élt. Gyomorról mondják, midőn kelletlen, különösen túlédes,
vagy szokatlan édességü étel-italtól undorodást kap,
s hányásra erőködik. FiSlémelyedik. Némely ember
gyomra a nyert fügétől fölémelyedik.

ÉMELYEG, ÉMÖLYÖG, (ém-ély-ég v. ém-ölyög) önh. m. émélyég-tem v. émélygéttem, —tél v.
émélygéttél, émélygétt, htn. émelyegni v. émélygeni. A
gyomor valamely kelletlen étel-italtól, különösen édestől kevereg, háborog, undorodik, hányásra készül.
ÉLVEZÉS, (él-v-ez-és) fa. tt élvezét-t, tb. —ék.
ÉMELYGÉS, ÉMÖLYGÉS, (ém-ély-g-és) fű.
Élvnek, vagyis folytonos érzéki kéjnek, gyönyörnek tt émelygét-t, tb. —ék. Undorodás, gyomorháborotalálása valamiben, kéjjel, gyönyörrel élés. V. ö. dás, hányásrakészülés. V. ő. ÉMELYEG.
ÉLVEZ.
ÉMÉLYGŐ, ÉMÖLYGÖ, (ém-ély-g-6). Ami
ÉLVEZET, (él-v-ez-et) fa. tt. élvezet-ét. Az ér- émelyeg, undorodó. ÉmelygS gyomor.
zékekre ható azon kedves benyomás, melyet az élÉMELYGŐS, ÉMÖLYGÖS, (ém-ély-g-ta) mn.
vek, azaz kéj és gyönyör éldeléaei okoznak.
tt. émelyg8»-t v. —ét, tb. —ék. 1) Ami könnyen
ÉLVEZETDÚS, (élvezet-dds) ősz. mű. Élve- émelygést, azaz undorodást, csömört okoz. ÉmelygSt
zettel, azaz kéj-, gyönyörérzettcl teljes, gazdag, ami izü gyümölcs, étel, ital. 2) Ami könnyen émelyeg,
igen sok élvezetet nyújt. Élvezetdús hangverteny.
émelygésre hajlandó. ÉmelygSt gyomor.
ELVEZETÉS, (él-v-ez-et és) mn. tt. élvezetés-t
ÉMÉLYÍT, ÉMÉLYTT, ÉMÖLYÍT, (ém-ély-ít)
v. —ét, tb. —ék. L. ÉLVEZETDÚS.
áth. m. émelyU-étt, htn. —ni v. —eni. Undorít, csö-

ÉLVHAJHÁSZAT, (élv-hajhászat) ősz. fa. Élv- mört okoz, fölkeveri, háborítja a gyomrot, hányásra
keresés, vágy, törekvés, mely minden utat módot el- erőtet
követ többnemií, habár az egészségre s erkölcsre káÉMEN, (ém-en) ih. Ébren; eszén, öntudattal,
rosan is ható élvezésekre (idősb Mándy Péter gyűj- józanon. Többet lettél énén kívül (a beteg) mint émen.
teménye).
Élnek vele Győr vidékén.
ÉMETT, (ém-étt) mn. tt émétt-et. A kiavult
ÉLVOSZTÓ, (élv-osztó) ősz. mn. Ami élvet,
vagyis kéjt, gyönyört szerez; az érzékekre igen ked- émik igéből, ám. éber, nem alvó; virratztó. Székelyeaen
személyragozva is: émétt-em, émétt-ed. V. ö. —ATTA.
vesen ható.
ÉLWÁGY, (élv-vágy) lásd : ÉLVHAJHÁÉMÉTTEN, (ém-étt-en) ih. Ébren, virrasztva,
SZAT.
nem alva. Émétten láttam, nem álmomban. Emelten
—ÉLY, névképző : személy, veszély, terebély, s ie, álmomban it. (Faludi). V. ö. ÉM, ÉMIK.
némely ujabb alkotása etzély, ünnepély, egély stb. főÉMÉTTSÉG, (ém-étt-ség) fa. tt émitttég-ét.
nevekben. L. —ÁLY.
Éberség, éberállapot, ébrenlét V. ö. ÉM, ÉMIK.
Éli, elvont gyök. Jelentései : 1) bizonyos unÉMIK, (ém-ik) kiavult ige, ám. virraszt, ébren
dor a gyomorban, miként émely, émelyedHe, émelyeg,
van, nem alszik. Ebből maradtak fenn a szinte ke
émelyget stb. származékai mutatják ; 2) ébrenlét,
vesse divatozó émett, émetten szók.
ezekben : énük, émett. Altalános értelemben egyezni
—ÉN, névképző, mint : teh-én, peretzl-én. Vaslátszik az m gyökkel, melyből t. i. emel, emelkedik
taghangou
: -án ; L —ÁN.
stb. származnak, mert mind gyomoi-émelygét annyi
mint a gyomor emelkedése (valamely undorodás
ÉN, (1) régiesen ÉN, első személyt jelentő névmiatt), mind émik, émett, emelkedett (éber) állapotot más, mely a ragozásokat nea a rendszeréutí alakban
jelent, vétessék ez akár csak a szemekről, akár az látszik fölvenni. Tárgyesct: engem v. engemet; tb. mi,
(erdélyiesen: mű), teljesen: mink; többes tárgyesete :
egész testről.
ÉMÉLY, ÉMÖLY, (ém-ély v. ém-öly) fa. tt. minket v. bennünket. Személyragozva, egy birtoka
émély-l, tb. —ék. Apró kelevény, daganat, csomó, egyes alanyeset: enyém (:= en-é-em), többes: miénk
leginkább a borjúk hátán, mely nyáron kifakad, s (= mi-é-nk), v. mienk, több birtoka egyes : enyéim és
kukacz bújik ki belőle. Ez értelméből látható, hogy (enyémek) többes : mieink v. miéin* és miénkek. E szeaz émely a csömörrel is rokon, mennyiben t. i. min- mélyragos állapotban egyéb nevekhez hasonló módon
szinte fölveszi a névragokat, például: enyém f, enyémdenik csomósodás, daganat által jelenkezik.
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nti, myémet, enyémre , eny énről; mienké, midikének,
minítí stb. A többi esőteket is a névragokkal és '
Oviitokkal szinte személyragok által képezi, u. m.
t.Min (vagy nyomatossággal : én bennem) = lenn- j
m, így berniünk; nálam = nál-am , nálunk; belém \
= bele-em, belénk f rám, ránk; hoztam = hoz-jáam, hozzánk: belőlem, belőlünk ; rólam, rólunk ; tőlem,
(Siiiii; nekem, nekünk; értem, értünk; velem, velünk;
alattam , alattunk ; előttem, előttünk ; utánam, ulán•««í stb. Ezek : elé, kSzé, hegyé, fölt kétképcn szemrl) mgoztatnak , u. m. szabályosan : elém , elénk ;
fe', kíjzénk; hegyem, hegyénk ; fölém, fölénk ; vagy
helyettük az elS, köt, hegy, föl nevek vétetvén alapul,
t'lőiiör személyragot, azután be. ragot (= ve, ugyanaz
mint ho-va, to-va szókban) vesznek fel: élőmbe, elönkit; (kötőmbe nincs), kötttnkbe ; hegyembe, hegyünkbe ;
p'Jimbt (ritka használatú), fölünkbe. Az /gy személyesített névragoknak és névutóknak néha, mint érintők,
intőbb nyomatosságért elébe tétetik maga a személyes névmás iá, p. o. én velem, mi velünk ; én alattam,
mi faltunk. Néha s különösen magam szó előtt —n,
-ni toldalékhangot vészen föl, még pedig kettöztrtre is, ú. m. en-én v. en-n v. en-n-én, mely toldalék
upran ás et-en, ily-en s mély hangon az-on, oly-ati
A szó an, ön, én toldalékával. V. ö. — AN, (3), f s
Személynévmás. Szókötési szabályaira nézve v. ö.
.V'Vmd*, Személynévmát.
Közelebbi rokonságok az arab éne v. ená, héber
<fni v. anókhi, szanszkrit aham, török ben, dsagatuj,
t>tir, pcrsa mén, azirjen me, finn minS stb.
Ily nevezetes és működéseiben roppant befolyik szónál (milyenek általában a személyes névniás'jk) kétségen kivül mindenkit érdekel valószínű eredi ti'röl némely jelentékenyebb véleményeket hallani.
Egyik nézet például Pott kitűnő nyelvbnváré
üt tartja az árja nyelvekben, hogy az a hang-tál, illetőleg beszédtől vagy beszélőtől vette nevét, például
u. arja nyelvekben, legalább a nevező esetekben eléf-rduló torokhang (ego, éym, ich, góth ik, szanszkrit
alfám stb.) megegyezik az ugyanezen nyelvekben
hasonló hang-búi eléjövő g a beszélésre vonatkozó
•zókkal, pl. a szanszkritban ah (ám. mond), latinban
•!;rt. görögben i^la>, tehát a felhozott névmások a bc52-;lö személyt jelentenék (hic qui loquor). Ezekhez
kteonló szó a magyarban: ige, melylyel teljesen azoo»i a mongol tige, sínai (ng (=: felel) stb. A magyarban továbbá az én s mély hangon an szórész, előtéttel igen sok szavainkban eléjön, mint cs-en-g, ci-en•iit, t m-g, t-en-e, p-en-g, p-en-dít, sőt magában a
h an g szóban is stb. V. ö. ÉN, (3) elvont gyök.
A másik nézet Bopp szintén igen kitűnő nyelvtudósé. E nézet azt tartja, hogy mind az aham mind
t több ént jelentő attmé szókban csak a puszta a önbogzó ai első személy jellemzetes eleme, s ez nem
ma mint m szanszkrit mutató névmás (demonstratiTBBI) törzse a (mely megfelel a magyar e vagy ez-nck)
i figyelmet érdemel, hogy a hindu drámákban az én
gytkran ajan dtanan (= ezen személy) kifejezéssel
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íratik körül. Bopp szcrént a ha ezórész (a/iam-ban)
oly részecske, mely mint a görög ys, (dóriai) y« a névmásokhoz szeret (különös) jelentés nélkül függeszkcdni. (Ily fiiggclékcs g van a magyar ittcn-eg, ottan-ag tájdivatos szókban is). Végül az m szerinte
csak toldalékhang, mint tva m (= te) szóban is. A
többes aszmé (= mink) szót pedig Bopp úgy fejtegeti, hogy a szmé valamint jusmé, (= ti, tik) szóban
a smé a harmadik személy képviselője, tehát a-stmé
ám. én (és) ők, éa ju-smé ám. te (és) ők. Benfcy jeles
nyelvtudós szerént a/iam-ban az első a hihetőleg ma
helyett áll, mely magát a ragozott (obliqnus) esetekben tartotta fenn. (T. i. Benfcy csak így gondolja kimagyarázhatónak az ezen esetekben előforduló m-ct,
pl. a latinban mi-hi, me a me, me-cum stb., de Bopp
az m ben is mutató névmást sejdit, t. i. a zend ima
szóban is két névmástörzs van : i = ez és ma közeire mutató). Benfcy is mcgvallja, hogy „a görög £-/«, t-ftnv, t-ftoi, «-/«'» szókban az e elöhang
nem henye pótlék, hanem azon névmási törzs, mely
a szanszkritban : a (= ez) és a névmási fogalom
erösbitésérc szolgál." V. ö. Élőbeszéd 152, 153. lapokon.
Mi a magyar c'n eredetére nézve is inkább Bopp
nézetéhez járulunk, sőt a számos más nyelvekben létező eltérésüket is, (például az arabban éne v. ená =
én, és ente = te, tehát az én közös, mint a magyarban is en-en, te n-en stb. szókban; továbbá az arabban, héberben a második személy ragja gyakran k, a
szirjénben n, török és tatár nyelvekben gyakran n
[orrhang]; a magyarban pedig mindkettő, az utóbbi
m alakban, első személy ragja), csak az ö elve szerént fejthetjük meg.
Az e (sajátlag éles e) hang a magyar köz nyelvben minden legkisebb kétségen kivül nemcsak puszta
hang, hanem valóságos szó, pl. ezekben : iít van e;
idv jöjj e, és több számtalan mondatokban (ellentétben az a szóval, pl. ott van a, oda menj a), és ugyanaz gyöke más névmásoknak is, t. i. e-z, e-m-cz szóknak, s jelent mindenütt közeire mutatást, valamint a
vele legközelebb rokon t is, i-ly, i-de, im-lgy stb.
szókban (némely szójárasokban, s a régieknél is tngém •rengem). Én, vagy régiesen m, tehát vagy ám.
em törzs (eme, emez) szókban, vagy e-en az e mutató
szócskából és én toldalékból (mint ez-en, ily-en szóknál) összetevő, vagy épen ezen szóból összébbhúzva,
mely alakban szépen megegyeznék hangokban is a
zend azem (= én) szóval. Az első és fő elem mindenfitt a közeire mutató e vagy t. S az arab és héber
nyelvekben előforduló i mint első személy ragja a legősibb, legelemibb, nem pedig csonkulat volna. Sínai
nyelven pedig én csak i és jú. (Schott Vilmos sínai
szókönyve). V. ö. Élőbeszéd. 154. lapon.
Ami a többest illeti : a teljes mínfc-ben a k a
rendes többes k jellcmhangja, mint ti-k és ö-k szókban is, a min szórész pedig az én kcttőztetéséből származott, mint ti-tek-et szóban is ti-tek ; mink tehát =
én-én-k v. en-en-k, v. in-in-k = n-in-k ^ m-in-k. A
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ÉNEKDARAB, (ének-darab) ősz. fn. Hanguerragozásokban eléforduló en-k, Un-k, un-k, régiesen
em-tík vagy m-fl* is már közvetlenül inkább az első zemény, melyet egy vagy többen énekelnek el.
személyragból eredeti, például a halotti beszédben
ÉNEKDEGÉL, (én-ek-deg él) 1. ÉNEKELGETeléjön : it-em-Hk =: öt-öm-ttk, ur-om-k ^ ur-am-k.
ÉNEKEL, (én-ek-él) önh. m. énektl-t v. éntüOt,
Engem (engemet) pedig vagy az ennem (enne- htn. —ni v. —ént. Éneket zeng vagy mond. T. ö.
met) módosulata, (valamint bennünket is hihetőleg ám. ÉNEK. Énekel a madár. Énekel templomban a «<fp.
mamiinkét), vagy Révay szerént én-t tirgyeset az em ' Nem egyiránt énekel át éhező a jól lakottal. (Km.).
személyragot is fölvevén, lön tn-t-em, s a t-nek g-vé Használják tárgyesettel is átható ért Bucntóotó,
1
v&ltoztával, a mi nem példa nélküli : en-g em, mely sterelmet, éneket énekelni. Elénekelni a böjti énekeiét.
1
túlzásból ismét fölvette a t ragot : en-g-em-et, mint Régen elénekelte ott St. Dávid. (Km.) Megénekelni valamely jelet embert, eteményt, Ünnepélyt. SXéntkelma
ő-t-et alak is. V. ö. Élőbeszéd. 163.1.
ÉN, (2), fn. tt. én-t. Bölcsészeti szélesb ért ám. halottat. Énekeljetek a* Úrnak új éneket, (l 49. Zsolt)
saját maga a bölcselkedő, mint emberi lény, ellenté„Vagy mint midőn a nép
tül minden egyéb kívüle létező lényeknek. Énem,
Templomban énekel,
éned, íné, azaz én lényem, te lényed, ő lénye. SzoEngem nagy ünnepek
rosb és elvont ért szellemi lény, eredeti, tiszta áltaÉrzelme foglal el."
lánosságban, s egyénileg véve. Ás ént megkulönbtitTavaszi dal (Erdélyi Jánostól).
teíni a nem éntSl. Énen ketdeni a b&ctelkedéit. Én
ÉNEKELGET, (én-ek-él-get) önh. ée gyakor.
gondolkodom, tehát vagyok.
m. énekélget-íem, —tél, —itt, pár. énekelgeti. IsméÉN, (3), elront gyök, él ének szóban és szár- telve, folytonosan, tartósan énekel. Énekelgettük a*
mazékaiban. Feltaláltatik számtalan, mind magyar, vtaMÓ búetúiok. Vonz áthatólag tárgyesetet iá. Reygtl
mind idegen szókban, (amott többnyire g kíséretében) ét ettve ajtatot éneket énekelgetni.
mint hallhatót jelentő lényeges gyökértag; ilyenek a
ÉNEKELHETŐ, (én-ek-él-het-ő) mn. tt énekelmagyar cteng, leng, peng, pendít, pendül, reng, sene, het&-t. Amit el lehet vagy szabad énekelni.
teng; s alhangoknál : csöng, dana, hang, kong, lant,
ÉNEKES, (1), (én-ek-és) mn. tt énekii-t v.
tavit, tanúi, bong, dong, tong, *tong stb., a latin oano, —ét, tb. —ék. 1) Örömest éneklő, énekelni szerető.
tono, tonut, íonut, tinnio, a hellén tótot, <pt»ry, <p»- Énekei leány, éneket madárka. 2) Magában éneket
' «^w, német ríngen, Song, szanszkrit tan (zeng), van, vagy énekeket foglaló. Éneket ktotyv. Éneket meder,
bhan (bong), kan, kvan (hangzik, cseng), perzsa dhang ki orgona nélkül énekel, máskép : kOnyStót meiter.
(hang, ének), dán-intőn (tanulni, tanítni), chdn-den Éneket mite, melyben a pap vagy nép énekel.
(énekelni, olvasni); sínai jumg és ming (énekelni). A
ÉNEKES, (2), (l- föntebb), fn. tt énekéi-t, tb.
héberben íiiJJ (ánáh) énekelni, • afinnben££m szin- —ék. Személy, ki énekel vagy kinek különös hivaten ám. a latin fonut, vote stb.
tása, kötelessége az éneklés. Templomi éneket. &»'•ÉNEK, (én-ek) üt. tt ének-ét. 1) Hangok kelle- hdti éneketek. Jó, hiret éneket. Mély vagy magot, tiuto
mes változása, majd magasabban, majd mélyebben vagy rekedt hangú éneket.
ÉNEKESNŐ, (énekes-nő) öaz. fn. Nfezemély,
lebegése, melyek öszvesen valamely egészet képeznek. Ilyen a madarak éneke, melyek különféle hang- ki énekel, vagy kinek különös hivatása énekelni
lejtéssel zengenek. 2) Különösen, az emberre vonat- Smnhdn énekemS.
ÉNEKÉSZ, (én-ek-ész)fa. tt énekéit, tb. —ék.
kozólag, zenészi ért. az emberi hangoknak bizonyos
szabályok, időmérték, hangsúly és nyűgök szerénti Művészi ért vett énekes, azaz személy, ki az énekkellemes lejtése. Egyhári ének, világi ének, tttnpadi lést a zenészét szabályai szerént tanulta, éa hivatásének. Ájtatot-, gyáttének. Stép, kellemet, fVltértS, vi- ból gyakorolja. Udvari, egyháti énekem.
tttó, rekedt hangú ének. 8) Maga azon szöveg, verseÉNEKÉSZET, (én-ek-ész-et) fh. tt énekéttet-et.
iét, költői mű, mely énekelve adatik elő. Ide tartoz- Művészet, melynek tárgya a zene szabályai szerént
nak jelesen a komoly tárgyú, magasabb érzelmeket gyakorlott éneklés.
kifejező, istenies, vallásos venezetek, lantos költeÉNEKKAR, (ének-kar) ősz. fn. Együtt éneklő
mények. Minden éneknek van nótája. (Km.) Hóiéra, személyek kara. Templomi, tffnhári énekkar. Férfi, női
mint a nent Iván éneke. (Km.) ÁM új éneket örömeit énekkar.
éneklik. (Km.) Bibliai ért. bizonyos kitűnő szépségű-,
ÉNEKISKOLA, (ének-iskola) ősz. fn. Zenedet
magas röptü hálaénekek. Ilyenek: Monet éneke. Deb- intézet vagy tanoda, melyben a növendékek axabálybora éneke. Habakuk éneke. Énekek éneke stb. Némileg szerfileg énekelni tanulnak.
ellentétben áll dal szóval. V. ő. DAL.
ÉNEKKULCS, (ének-kulcs) ősz. fn. Az énekÉNEKBESZÉD, (ének-beszéd) Ssz. fa. Némely darab elején álló sajátságos jegy, melyből a* ének
zenemüvekben, különösen a daljátékokban (opera) öszves hangjegyeinek magasságát vagy mélységét
előkerülő igen egyszerű éneklésmód, mely az ének megtudni. (Clavis).
ÉNEKLECZKE, (ének-kczke) ősz. fa. Egyes
és beszéd között némileg közép helyet foglal. (Recitetív).
eléadás az énekiskolábau.
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ÉNEKLÉS, (én-ek-1-és) fa. tt. éneklés-t, tb. —ék. . dúlni a veszélyből. Ép alma. Nincs egy ép ruhadarab
Cselekvés, midőn énekelünk, éneket zengünk. V. ö. < rajta. Elég szép, a ki ép. (Km.). Vétetik átvitt érteÉVEK, ÉNEKEL.
lemben is. Ép szil*. Ép erkOlos. 2) Mint az épít, épül
ÉNEKLÉSI, (én-ek-1-és-i) mn. tt. énekléri-t, tb. stb. szók gyöke, ám. valami öszveszerkezett, öszve—ék. Éneklést illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. rakott egész. V. ö. ÉPÍT, ÉPÜL stb.
Származékai : épen, épít, épség, épül stb.
ÉnekUti modor.
Rokonul tekinthető a szanszkrit : jiv (fennáll;
ÉNEKLŐ, (én-ék-1-ő) mn. tt. éneklS-t. 1) Éneket mondó, zengő', hangoztató. Éneklő madarak. él), hellén : /9<os, a török : év épület vagy ház érteÉtutlS buctujárók. 2) Ahol énekelnek. Éneklő hely, lemben stb.
—ÉP, névképző : közép, cserép szókban, rövi(lutíi tartat. Használják főnév gyanánt is, énekes
den is ejtik : közép, cserép. L. P, mint képző.
helyett
ÉPEG, (ép-eg) néha a p megkettöztetésével :
.Füleniile bús éneklő ,
éppeg, máskép : épeng v. éppeng, ih. Erdélyben divaHej csak téged ne halljon ő ,
tos épen 2, 3, 4, 5, 6. érteményében.
Mert veled is versenyt nyögne,
S érző szíve megrepedne."
Czuczor.
ÉNEKMESTER, (ének-mester) ősz. fn. Mester,
ki másokat szabályszerüleg énekelni tanít. Színházi,
templomi, zenedéi énekmester.
ÉNEKMŰVÉSZ, (ének-művész) ősz. fn. Ki az
énekbe* magasabb zenész! szabályok szerént ért,
egyszersmind azt művelt kellemes hangon gyakorolja. Máskép : énekén.
ÉNEKMŰVÉSZET, (ének-művészet) ősz. fű. 1.
ÉNEKÉSZET.
ÉNEKÓBA, (ének-óra) ősz. fn. Óra, mely alatt
nUki énekelni tanít vagy tanúi. Naponként egy énekórát adni a növendéknek. Egy énekórát egy pengő forintjával Jüetni.
ÉNEKSZÓ, (ének-szó) ősz. fn. 1) Énekre alkalmatos hang. 2) Éneklés, énekhangoztatás. Énekszó'•ai járni a búcsút. Énekszóval bebarangolni éjjel az
utóikat. Szép énekszóval odább ment. (Km.), azaz valamely kelletlen dolgot hallva, s reá valamit dudolva j
toiibb állott, mintha nem is illetné őt.
l

ÉPELÖDIK, (ép-el-öd-ik) belsz. m. épelM-tem,
—tél, —ölt. Gondokkal vesződik, gondok közt sorvad. Élnek vele Kemenesalján, és a barkók. Másutt
és szokottabban : tépelb'dik. Valószínűen eredetileg :
Kvelödik =s évődik, 1. ezt.
ÉPEN, (ép-en) ih. 1) Romlatlanul, csonkftlanul, egészségesen. Kpen visszatérni a harczból. Épen
haza vinni a kölcsönzött edényeket. Epén maradt téli
gyümölcs. 2) Tagadólag vagy daczolva az ellenkezés:
szándékot s indulatot különösen kiemeli. Azt épen
nem teszem. Epén azért szóltam, hogy haragudjék. 3)
Néha ám. szoros vagy közvetlen közelségben. Épen
az üt mellett. Epén a házunk előtt. 4) Egyenesen. Epén
ez a szándékom. 5) Tisztán, csupán. Épen annyi maradt, és nem több. 6) Gúny gyanánt is használják.
Epén téged vártunk jó madár. Epén bízón. Némely
értelemben (különösen 4, 5, 6. alatt) rokon vele a
német : eben.
ÉPENBIZON, (épen-bizon) ősz. isz. Gúnyos kifejezés, mely az állításnak ellenkező értelmet kölcsönöz. Épenbizon, majd ebre. bízzuk a hajat.

ÉPENÉGETÉS, (épen-égetés) ősz. fn. így neÉNEKTAN, (ének-tan) ősz. fn. Az ének szabá- : vezi Pázmán azon ó testamcutomi áldozat nemét, midőn
Ij-iit magában foglaló oktatás.
az cgcsz áldozatbarmot megégették (Holocaustum).
ÉNEKTANÍTÓ , (ének-tanító) lásd : ÉNEK- \
ÉPENG, (ép-en-g, a .g oly toldalék mint ittenMESTER.
eg szóban); l. ÉPEG.
ÉNEKTANODA, (ének-tanoda) lásd : ÉNEKÉPENJÓKOR, (épen-jókor) ősz. ih. A legalkalISKOLA.
uiasb időben. Epenjókor jösz. Vétetik gúnyosan is
ÉNEKTEREM, (ének-terem) ősz. fn. Terem,
ellenkező értelemben. Kjx'njókor hozott a manó.
melyben énekleczkék, énekgyakorlatok tartatnak.
j
ÉPENJÓL, (épen-jól) ősz. ih. A legalkalmaÉNEKZENE, (ének-zene) üsz. fn. Egyedül em- .
sabb módon. Epenjól esett.
tx>ri hangokból, hangszerek vegyítése vagy kísérete |
KPENSÉG, (ép-en-ség) fn. tt. épenaég-ét. Ezen
nrlkül öszveállitott zene.
i
állapotában nem, de származékaiban épe,nségÉXEKZET, (én-ek-z-et) fn. tt. énekzet-él. Az ! törzsöki
:
:
"iik több hangjainak , több részcinek ogybcol- ; gel, i pe>isi yc.ien használják. L. ezeket.

ÉPENSÉGGEL, (ép-en-ség-vel) ih. Általában,
teljességgel. Epenséygel mindenre, alkalmatlan. Epen—ÉNT, képző ;1. —ÁNT.
— ÉNY, névképzö, mint : lep-ény, cser-ény, lég- séggel nem akar megjavulni. Ha épenséggel az a szándékod , ám legyen. Azt épenséggel nem engedheAsy, neg-ény, ter-ény »tb. Vastaghangon l. —ÁNY.
ÉP, mn. tt. ép-et. 1) Aminek minden részei ere- tem meg.
ÉPENSKGKSEN, fép-en-ség-és-en) ih. Az épen
leti romlatlan állapotukban megvannak ; egészséges.
f'.p embtr, ép tett. Ép gyermeket hozni a világra. Ép határzónák uyomatosabb kifejezése. Régies vagy nép•tittl, egé**»éggel lenni. Ép ké*.d, lábbal megszaba- szerű cléadásba való.
33
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5IK—ÉPÍTHETŐ

ÉPÉRÉDIK, (ép-ér-éd-ik) k. m. éperéd-tem,
—tél, — e«. Dunán túl, különösen Győrv. ám. betegségéből gyógyul, lábadoz, • mintegy ép állapotba tár vissza. Vaataghangon, ellentéti viszonyban
áll vele : áporodik.
ÉPEREJÜ, (ép-erejű) ősz. mn. Teljes erőben
levő, egészséges.
ÉPÍT, ÉPÍT, (ép-ít) áth. m. éptí-étt, Un. — m
v. —ént', pár. —«. Egyes részek öszveállítása által
valami egészet készít Használjak különösen az ácsok,
faragók, kőmívesek mnnkiiról, csatornákról, utakról.
Templomot, palotát, házat, kunyhót, aklot, malmot, hajét építeni. Utakat, etatornákat, hidakat építeni. Aki
útfélen épít, sok műtere van annak. (Km.). Átv. ért.
alapít öyantira építeni a vádat. Honig ember szavára
nem kell építeni. Igekötőkkel : Beépíteni át üres telkeket. Beleépíteni minden péntt a etukorgyárba. Elépíteni évi jövedelmeit. Fölépíteni a tornyot. Kiépíteni
a MÍ elejét át utctára. KSrülépíteni falakkal a kertet.
Ráépíteni a régen megvetett alapra. Erkölcsi ért. javít A tűnt oktatások építik ős embert. V. ö. ÉP.
ÉPÍTÉS, ÉPÍTÉS, (ép-ít-és) fa. tt építét-t, tb.
—ék. Azon cselekvés, midőn valaki épít. Templom
épitéte. Át épitét pénzbe kerül. Épitéshet fogni. V.
ö. ÉPÍT.
ÉPÍTÉSI, ÉPÍTÉSI, (ép-ít-és-i) mn. tt. épüéti-t,
tb. —ék. Épitést illető, ahoz tartozó, arra vonatkozó.
Épitési terv, kéltségek.
ÉPITÉSMÓD, (épit-és-mód) ősz. fa. Azon szabályok öszvege, melyek szerént építeni kell, hogy az
épületnek bizonyos határozott alakja legyen.
ÉPITÉSREND, (épités-rend) ősz. fa. 1) Az egymás után építésben követendő vagy követett rend. 2)
Felsőségi rendelet, melyet az épületek felállításában
a közbátorság és rend tekintetéből követni kell.
ÉPÍTÉSZ, ÉPÍTÉSZ, (ép-ít-ész) fa. tt. éptíétt-t,
tb. —ék. Személy, ki az építészetet rendszeresen tanulta , és művészileg gyakorolja. V. ö. ÉPÍTÉSZET.
ÉPÍTÉSZET, (ép-it-ész-et) fa. tt épitétzet-et.
Mesterség, melynek műtárgya, kényelmes, biztos, tartós, művészileg szép, és czélirányos épületeket s tehetségig jutányos áron létesíteni, felállítani. Az épületek kűlönfélesége és czélja szerént az építészet is
többféle : Polgári építettet, gatdaiági építettet, hadi,
viti, hajóépitéttet.
ÉPÍTETLEN, ÉPITETLEN, (ép-ít-et-len) mn.
tt építetlen-t,tt>. —ék. Ami nincs beépítve, fölépítve.
FoÚptíeOen hát. Határozói értelemben ám. építetlenfil.
ÉPÍTETLENÜL, (ép-ít-et-len-ttl) ih. Építetten
állapotban, föl nem építve.
ÉPÍTGET, (épit-get) áth. és gyakor. m. épitgtt-tem, —tél, —itt. Folytonosan, vagy lassan-lassan,
de huzamosan épít
ÉPÍTHETŐ, (ép-ít-het-ő) mn. tt. építhetS-í. Amit
építeni, öszrerakni, föállítani lehet Bonokon tartót,
butot hát nem építhető.
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ÉPÍTKEZÉS, (ép-it-kéz-és) fa. tt épüketét-t,
tb. —ék. Építéssel foglalkozás.
ÉPÍTKEZIK, (ép-ít-kés-ik) k. m. építkét-tem,
—tél, —élt. Folytonos építéssel foglalkozik.
ÉPÍTKEZŐ, (ép-ít-kéz-ő) mn. tt éptíketS-t.
Folytonos építéssel, különösen saját használatára
szolgáló épületek készítésével foglalkozó.
ÉPÍTMÉNY, (ép-ít-mény) fa. tt épitmény-t, tb—ék. Építészi szabályok szerént több részekből öszveállított valamely egész, pl. templom, lakbáz, utak stb.
Kölftéget, olcsó építmény. Erűt, gyönge építmény.
ÉPÍTŐ, (ép-it-ő) mn. és fa. tt épito-t. Aki valamit épít 2) Építéshez tartozó, építéshez való, mely
értelemben öszvetett szókat alkot, pl. építSdUái,
építöhely.
ÉPITÖÁLLÁS, (épitő-állás) ősz. fa. Gerendák-,
deszkákból öszveállított alkotmány, az építő mesteremberek és napszámosaik szamara ; egyszerűen :
állái.
ÉPITŐHIVATAL, (épitő-hivatal) ősz. fa. Hivatal, melynek dolga nyilvános építéseket eszközölni, s
azokra felügyelni. Országos, királyi, oatttti épitőhivatal.
ÉPITÖMÉRTÉK, (épitő-mérték) öss. fa. Mérték, lábmérték, melylyel az építészek élnek, s mely
a közönségestől némileg különbözik.
ÉPÍTŐMESTER, (építő-mester) ősz. fa. Mester,
ki az építéshez ért, milyenek a kőtnives- és ácsmesterek. Különösebben : építész. L. ezt.
ÉPITÖTISZTSÉG, (építő-tisztség) ősz. fa. Épi
tőhivatalhoz tartozó tisztek személyzete.
ÉPITÖSZÉK, (épitő-szék) ősz. fa. így nevezik némelyek a tísztujitást, tísztujítási gyűlést, 1. TISZTÚJÍTÁS.
ÉPITSÉG, (ép-it-ség) fa. tt. épittég-éi. Olyan
valami, ami építtetik, valamint költtég ami köttetik,
tegütég, mi által segély nynjtatik, vétessenek esek
múlt, jelen vagy jövő értelemben. Különbözők : éjrtllet, építmény, melyeket már csak fennálló, készen levő*
építési művekről mondhatunk.
ÉPITSÉGI, (ép-it-ség-i) mn. tt épittégi-t, tb.
—ék. Épitséghez tartozó, arra vonatkozó. Épittégi
lomok, kellemetlentégek, bajlakodátok.
ÉPÍTTETŐ, (ép-it-tet-ő) fa. tt épüteto-t. Sxemély, ki valamit építtet, kinek meghagyásából az építész valamit felállít
ÉPSÉG, (ép-ség) fa. tt. éptég-ét. Romlatlan,
csonknlatlan, egész, egészséges állapot. Éptégben csxttlitani vásárra a cserépedényeket. Éptégben találni a
rég nem látott rokonokat. Nincs benne épség. A székelyeknél jelent épületet is. Derék épséget csináltak.
EUtorW, elavult, eletondoUott épség. (Kriza János).
V. 6. ÉP.
ÉPSÉGÉS, (ép-ség-és) mn. tt éptégés-t, tb.
—ét. Romlatlan, egész, egészséges állapotú; épséggel bíró. Régies Írásmódba való.
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ÉPTAN, (ép-tan) ősz. fn. Tan az épről, az éptég, asu testi egészség fentartáaa- és elősegítéséről;
egészségtan.
ÉPTELEN, (ép-telen) mn. tt éptelen-t, tb.
—ék. Bomlott, nem egész, nem egészséges. Éptelen
állapotban lenni.
ÉPTELENSÉG, (ép-te-len-ség) fn. tt éptelenségit. Éptelen, azaz romlott, nem egész, egészségtelen
UUpot Ketek, lábak éptelensége.
ÉPÜL, ÉPÜL, (ép-ül) önh. m. épül-t. 1) Egyes
r&zek öszveállitása által valami egész készül, figyelem nélkül a készitő, létesítő alanyokra. Használják
különösen azon müvekről, melyeket ácsok , könnyesek, hid-, útcsinálók készítenek, létesiteuek. V. ö.
ÉPÍT. Épül a hát, malom, hid. Épülnek az utak, csalónak. Pesten ivenként tok szép hát épül. 2) Alapúi,
bizonyos fenéken nyugszik. A számtani tételek bitonyos
alapigazságokon épülnek.
„Ez azon fenék koszai,
Melyen hitünk épül."

Egyh. ének.

3) Atr. ért. gyógyul, lábadoz. Hosszat nyavalyájából épülői ke*d. 4) Erkölcsi ért. jó, szent oktatásból
lelki tanulságot húz ki, fog rajta az isteni tanítás, a
jó példa. Épülni a pap betzédén, vagy beszédéből.
Épülni a templomi ájtatosságon. Sokat épültem rajta
rigy belőle.
ÉPÜLÉS, ÉPÜLÉS, (ép-ül-és) fn. tt. épülés-t,
tb. —ék. Létesülés, keletkezés neme, midőn valami
épiü. Hátak, utak, városok épülése. Átv. ért. erkölcsi
lijolás, javulás. Hívek épülésére mondott egyházi
bestéd.
ÉPÜLET, ÉPÜLET, (ép-ül-et) fn. tt épület-ét.
Altalán, az építészet szabályai szerént készített alkotmány. Ez értelemben épületek közé számittatnak a
síremlékek, kikövezett vízcsatornák, hajók etb. Szoroab ért az építészet szabályai szerént bekerített oly
ténég, melyben lakni, s különíti- dolgokat kényelmesen végezni lehet Fából, mórból, téglából, köböl
felállított, rakott, csinált épület. Ilyenek különösen,
» háxak, templomok , tornyok, várak , ólak, aklok,
uiirök stb. A bányászok épületnek mondják azon
földalatti meneteket, nyilasokat, melyeken a bányákba
be és ki járnak.
ÉPÜLETALAP, (épület-alap) ősz. fn. Fenékfal,
melyre az épületet rakják. Köznépnél latinosán : funtímentom.
ÉPÜLETDERÉK, (épület-derék) ősz. fn. Az
épületnek dereka, főrésze, mely a főfalak közé vau
Kontra.
ÉPÜLETDÍSZ, (épület-dísz) ősz. fn. Az épületbek azon részei, melyek egyedül ékességül szolgálnak,
pl. dombonnüvek, oszlopzatok, erkélyek stb.
ÉPÜLETES, (ép-ül-et-és) mn. tt. éplüelés-t, tb.
—ék. Átv. ért példás, jóra buzdító, lelki üdvre szolgáló. Éptíetcf magaviselet. Épületes bemédek, könyvek,
ftiolwudtok. V. ö. ÉPÜL, 4).
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ÉPÜLETÉSSÉG, (ép-ül-et-és-ség) fn. tt. épületestég-ét. Példás, jóra buzdító, üdvösségre vezető tulajdonsága valaminek. Egyházi beszédek, szent könyvek,
ájlatoí_ imádságok épületessége.
ÉPÜLETFA, (épület-fa) ősz. fn. Fa, melyet az
épületekre használnak, mely építésre különösen alkalmas ; ilyenek, a fenyüfák, vízépítésnél az egerfák,
tölgyfák.
ÉPÜLETFAKEBESKEDÉS, (épület-fa-kereskedés) ősz. fn. Kereskedés oly fauemüekkel, melyeket építésnél szoktak használni.
ÉPÜLETFESTÖ, (épület-festő) ősz. fn. Festő,
ki épületekben divatos festményeket létesít, pl. szobákat, teremeket, vászonfalakat befest, ajtókat, ablakokat stb. színez.
ÉPÜLETHELY, (épület-hely) ősz. fn. 1) Hely,
melyen építenek. Az ácsoknál azon hely, hol az épülethez szükséges fákat kifaragják , s nagyjában öszveillesztík. Ácsok, hajócsinálók épülethelye. Másképen:
építési hely. 2) Magának az épülendő vagy épülő
tárgynak helye, hová t. i. valami építtetik.
ÉPÜLETKÖ, (épület-kő) ősz. fn. Mindenféle
kő, melyet az építésnél használnak vagy használhatnak.
ÉPÜLETRAJZ, (épület-rajz) ősz. fn. A készítendő vagy készülő épület tervének rajzképe.
ÉPÜLETSZÉR, (épület-szer) ősz. fn. Mindenféle anyagok, melyekből az épületet öszveállítják, pl.
kövek, téglák, mészhomok, fa stb.
ÉR, (1), fű. tt eret v. ért, tb. erek. Eredeti általános értelme : bizonyos téren, irányban valahová
elhatás, jutás, folyás , menés, vagyis azon vonal, út,
csatorna, melyen valamely test tovább halad, ját,
foly, terjed. Különösen 1) azon pont, hely, honnan
valami kihat, kifoly , kifakad, hogy tovább jusson,
haladjon. Folyó ere, kút ere. Inuen lett, ered, és származékai. 2) Az állati és növényi testek azon csatornái, csövei, melyeken a vér és nedvek folydogálnak,
szivárognak. Vérerek, életerek, öregerek, nedverek. Eret
vágni v. vágatni. 3) Elszivárgó forrásvíz, melyet kicsinsége miatt pataknak vagy csermelynek nem mondhatni. 4_) Vizenyős vidékeken áradás előtt és után kifakadó, s bizonyos mederben tovább szivárgó vízfolyás, mely szárazságban eltűnik. Érben megsülyedt
szekér. Keresztül hajtani az éren. Ér mellett termett
fű. 5) A meder, vagy vágmellékieseu szólva neder
szóban (ined-ér, ned-ér) ám. folyóvíz teknó'je. Vág
nedre, Vág-Duna nedre. 6) A bányászoknál, földalatti
vonal, mely érczeket foglal magában.
Közelebbi származékai (mint főnévnek és önható
igének) : erdő, ered, ereget, eres, eresz, ereszt, erez
(mind ékvesztök) és ezek származékai.
Egészen azonos ér önható igével, 1. alább ; a
mindkettővel rokon a szanszkrit ár v. ár (ám. megy,
ér), rí v. rí [foly, fut], lat rivus, hellén QÍCO, <.'*'£"<»,
persa : resz-ídtn (érkezni, jönni), német rinnen stb.
A török er-mek, a magyar ér-ni többi jelentéseivel is
bír (arriver; toucher ; inúrir. Hindoglu).

38*
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ÉR—ÉRBORDÁS

ÉR,, (2), szabályzaton és néha egészen kiszáradt folyó, Közép-Szolnok, Szathmár és Bihar megyékben.
ÉR, (3), (1. föntebb ÉR, (l) önh. m. ér-t. 1) Bizonyos távolságig terjed, halad, nyúlik, foly. Térdig ír
a vít. HOIUM haja torkig, stakálla hatig ér. Bécsből
a gStSt egy nap alatt Pestig ér. Háta érni. Éjtttaka
érni át áüomdtra. Beérni a faluba. Elérni a kitiltott
pontig. Kiérni a* erdőből. Fölémi a hegy tetejére. Leütvén járj, tovább ért*. (Km.) 2) Hoz, hét, hot rágó nevekkel ám. tapint, illet valamit, hozzá nyúl, dörgölődzik valamihez. Könyökével szomszédjahoz ért. Ruhája a ttennyes, kormot falhoz ért. 3) Rá, re ragu nevekkel , ám. valamire ideje van. Nem érek rá a tétálátra. Majd ha rá érek. Továbbá : valamely helyre
jut Keton értUnt Budára. Rétre, szántóföldre érni.
Néha ám. szorítja, sürgeti, bántja valami. Mi ért rád t
azaz, mi bánt, mi lelt, mi bajod ? Rám ért a köhögés.
4) Vei, val ragu nevekkel ám. hozzá fogható, hasonló. Birkotátban nem ér velem. Különösen föl igekötővel. ö fölér három oly emberrel mint te vagy. Néha,
különösen be igekötővel s határzott alakban ám. elég,
elegendő. Beéri vele. Érd be vele amit bapsz. Ily etekély fitetéttel be nem érem.
ÉR, (4), áth. m. ér-t. Általában : illet, megillet
valakit v. —mit. Különösebben : 1) bánt, sért Engemet ér minden baj. Sok jó ét rótt ért már bennünket.
Sok etapot érte hatánkat. 2) Valamit megnyer, megkap, valahová eljut. C*élt érni. Elérte, ami után oly
régen vágyakodott. A róka el nem érte a stSISt. Jó futót M eléri a halál. (Km). Beérni sebet lovon a szökevényt. 3) Alapító ragu nevekkel ám. rajta kap, megfog. Lopáson érték a tolvajokat. Rajta érték. Utói érték. Akit egyben rajta érnek, többet it reá gyanítanak.
(Km.) 4) Valahol talál, meglep. Ott érték St, midőn
már sttSkni kéttült. 5) Jelenti valaminek becsét, árát
Sokat ér, keveset ér, mit sem ér. Stát aranyat, éter forintot ér. Egy hajié fát sem ér. (Km.) Nem ér egy férget diót v. pipadohányt. (Km.) Mennyit ér éten hát t
Néha ám. használ. Mit ér erS nélkül fenyegeWmi f
Mit ér a nép konyha, ha nincs mű sütni ffani benne f
Néha ám. él, élve tapasztal. Ki tudja, megérjük-e ott,
vagy tem.
Közelebbi származékai : érdegei, érdek, érdem,
érdél, érdet, éret, érik, érint, érketik, érlel, ért, érv
(mind megtartják az ékezetet).
Rokon vele közelebb az alább következő jelentések valamelyikében a szanszkrit: har v. her (illet,
érint, megfog), hellén riiQÍa), német ehren, werth stb.
—ÉR, (1), vastaghangu párhuzamos társa:
—ÁR, fő- és mellékneveket alkotó szóképzŐ, mint:
fVt-ér, Htod-ér, vet*ér, led-ér, UM-éretb. Részletezve, 1.
—ÁR, képző.
—ÉR, (2), igeképző ebben : dicsér; a hosszú é
hihetőleg öszveolvadáaból eredett (dicse-er) mint igér
(s= íge-er) szóban.
ÉRBORDÁS, (ér-bordás) ősz. mn. Növénytani
ért aminek érforma bordái vannak. Érbordas levelek.

ÉRCSOMÓ—ERCZFAJ
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ÉRCSOHÓ, (ér-csomó) ősz. fn. Kidagadt, megcsomósodott ér ; érdaganat.
ÉRCSONTOSODÁS, (ér-csontosodás) ősz. fn. A
véredények megkeményedése.
ÉRCZ, fn. tt érct-ét. Általán ásványi test, mely
jobbára más ásványokkal keverve koalákban, bányaerekben találtatik. (Minera). Nemes éretek : arany,
ezüst, platina; különböztetésül a többi érczektől, melyek nem nemetek. Ujabb természettudósaink szerint
különböző A fém, (metaUum) mely más érczektől már
elválasztva van, kalapálható minőségű , s tiszta állapotában más ásványok közt különösebben fénylés
által tünteti ki magát.
Szanszkritul arasz, latinul aes, (többi eseteiben
r-rel : aeris, aere stb.) németül Ért, hollandul ere, ertt,
törökfii pirinds stb.
ÉRCZAKNA, (ércz-akna) ősz. fn. Akna, melyből erezet, érczfóldet ásnak. V. ö. AKNA.
ÉRCZANYA, (ércz-anya) ősz. fn. Föld- vagy
kőnemek, melyekben érczrészek találtatnak, ilyenek,
pl. az agyag, kovaföld stb.
ÉRCZÁSÓ, (éroz-ásó) ősz. fn. Bányász , ki érczeket , vagyis erőiekkel vegyült ásványokat fejt ki
a föld gyomrából.
ÉRCZBÁNYA, (ércz-bánya) ősz. fn. Bánya,
melyből érczeket ásnak ki. V. ö. BÁNYA.
ÉRCZCSÉPP, (ércz-csépp) ősz. fn. Érez , mely
vörös csepp alakjában talaltatik az ásványokban.
ÉRCZDARAB, (ércz-darab) ősz. fn. Rög vagy
darab valamely érczből, akár tisztított állapotban véve, akár érczfölddel vagy kővel keverve.
ÉRCZDRÓT, (ércz-drót) ősz. fn. 1. ÉRCZPONAL.
ÉRCZDÚS, (ércz-dús) ősz. mn. Érczczel bővelkedő, hol sok érez terem, talaltatik. Érctdut Af agyarés Erdélyorttág. ÉrctdAt bányák.
ÉRCZE{ fn. tt. ércté-í. Túl a Dunán némely
vidékeken ám. jércze, fiatal tyúk.
ÉRCZEDÉNY, (ércz-edény) ősz. fii. Érczbfil
öntött vagy vertedi'.iy, pl. vatfaték, bográct, terpenyti.
ÉRCZÉR, (ércz-ér) ősz. fn. Menet, vonal a bányákban , hol érczkövek, érczrögek találtatnak.
ÉRCZES, (ércz-es) mn. tt éretes-t v. érc*e*-et,
tb. — eh. Érczczel bővelkedő, érczczel vegyített. Éretet hegyek. Éretet ásványok.
ERCZEZ, (ércz-ez) áth. m. érctet-tem, — tél,
—étt. Érczczel behúz, bevon, keményít, erősít. PÚnctélokat, sisakokat érotetni, beérctetni, megércmesmi.
ÉRCZEZÉS , (ércz-ez-és) fn. tt ércte*4*-t, tb.
— ék. Valamely testnek ércznemtt testtel,
behúzása, keményítése.
ÉRCZFAJ, (ércB-foj) ősz. fii. Az ércsaemft tetteknek egyik faja, alosztálya. Nemes,
éretfaj.
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ÉRCZFAL, (ércz-fal) ősz. fn. 1) Ereiből készített W. 2) Átv. és köz ért nagy, meghághatlan akadály, melyen keresztül törni nem lehet.
ÉBCZFEJTÖ, (ércz-fejtő) ősz. fn. 1. ÉRCZÁSÓ.
ÉBCZFÉLE, (ércz-féle) ősz. mn. Érczfajú, az
éraek osztályahoz tartozó; érczhez hasonló tulajdouigu. Érctfűe dtoányok, kövek, rSgek.
ÉBCZFÉNY, (ércz-fény) ősz. fn. A megtisztított, sakkjaitól elválasztott éreznek sajátságos fénye,
crillogaM.
ÉRCZFÉSZEK, (ércz-fészek) ősz. fn. Bányászok
nyehrán ám. egy csomóban, egy rakásban találtató
ügy mennyiségű érez, vagyis azon bányarész, mely
sok ereiét foglal magában.
ÉRCZFONAL, (ércz-fonal) ősz. fn. FonalalakbaD, rékonyhosszúra kinyújtott, kihúzott érez; sodrony.
ÉBCZFÖL, (ércz-föl) ősz. fn. Bányászok nyelvén ám. lágyabbféle érczásvány, mely az érczföldes
és érczköves bányák fólszinén találtatik. Oly öszvetétel, mint: tejföl.
ÉRCZGÖKÖNGY, (ércz-göröngy) ősz. fn. lásd :
ÉBCZBÖG.
ÉBCZHAB, (ércz-hab) ősz. fn. Hab, mely az
éraek olvasztásakor , az i'rczfolyadék fólszinén
lutrik.
ÉBCZHAMU, (ércz-hamu) ősz. fn. Hamuvá égetett érez.
ÉRCZHEGY, (ércz-hegy) ősz. fn. Hegy, melynek kebelében erezek rejlenek.
ÉECZHULLADÉK, (ércz-hulladék) ősz. fn. Atnit ás érczczel dolgozók , érczmívesek reszelés, mete'Ie* stb. által az érczekből elhullatnak ; különösen a
bányászoknál, ami érczolvasztáskor szétfoszlik, szétoáll, s utóbb öszveszedve s megtisztítva, haszonra
fordlttatík.
ÉBCZHUTA, (ércz-huta) ősz. fn. Bányászépület, melyben érczeket olvasztanak, tisztogatnak. V. ö.
HCTA.
ÉRCZI, (ércz-i) mn. tt <!rcri~t, tb. — ék. Érczbez tartozó, eresre vonatkozó.
ÉRCZKÉM, (ércz-kém) ősz. fn. Bányatiszt, ki
» kerert erezek tartalmát megvizsgálja és meghatározta. Háskép : érctkémlS.
ÉRCZKÉMLÖSÉG, (éi cz-kémlőség) ősz. fn.
Banyai hiratalkar, melynek tiszte az érczes ásványok
ércztartalmát, s a vegyes érczeket megvizsgálni és
meghatározni.
ÉRCZKÖ, (ércz-kö) ősz. fn. Kő, melynek némely
kiegészítő részeit erezek teszik, mely érczczel van
vegyítve.
ÉRCZKÖLYÜ, (ércz-kölyü) ősz. fn. 1. ÉRCZTORÖ.
ÉRCZMARA, (ércz-mara) ősz. fn. Porrá zúzott
eredőid, érexkő.
ÉRCZMÁZ, (ércz-máz) ősz. fn. 1. ZOMÁNCZ. '

ÉRCZMÉNET, ÉRCZMÉNETEL, (ércz-ménet
v. —menetel) ősz. fn. Bányai menet, földalatti vonal,
melyben erezek találtatnak.
ÉRCZMÉLY, (ércz-mély) ősz. fn. Bányász nyelven ám. azon mélység a bányában, hol legtöbb érez
találtatik. Érctmélyen túlmenni, azaz tovább, mélyebbre ásni, mint hol dús nyereséghez volna remény.
ÉRCZMÉRLEG, (ércz-mérlegj ősz. fn. Bányászok mérlege, melylyel az érczeket vagy ércztartalmú
ásványokat mérik.
ÉRCZMÉSZ, (ércz-mész) ősz. fn. Mészalakban
létező érez, midőn mészföldhöz hasonlít, de melyet
vegytani úton ismét érczczé lehet átváltoztatni.
(Ochra).
ÉRCZMIVES, (ércz-mives) ősz. fn. Mives, ki
holmi munkákat, szereket érczből készít, milyenek
pl. az arany-, ezüst-, rézmivesek.
ÉRCZMOSÁS, (ércz-mosás) ősz. fn. Bányász!
munka, midőn a porrá zúzott érczes kőből vagy földből, öblögetés által tisztítják ki az erezet. Hasonló
kezeléssel történik az aranymosás némely folyóvizekben.
ÉRCZMOSÓ, (ércz-mosó) ősz. fn. Személy, ki
bányákban az öszvezdzott érczes kőből vagy földből
az érczrészecskéket kiöblögeti. Ilyenek a folyóvízi
aranymosók is.
ÉRCZMUTATVÁNY, (ércz-mutatvány) ősz. fn.
Akkora darab érczkő vagy érczrög, melyet mutatóképen egy kézzel könnyen föl lehet venni.
ÉRCZMÜ, (ércz-mfi) ősz. fn. Érczanyagból öntött, vert, vésett stb. mű.
ÉRCZMÜVES, (ércz-müves) ősz. fn. 1. ÉRCZMIVES.
ÉRCZNEM, (ércz-nem) ősz. fn. Külön-külön tulajdonságokkal bíró érczosztály. Merev , törékeny
ereznem.
ÉRCZNEMÜ, (ércz-nemtt) ősz. mn. Erezek tulajdonságaival biró, olyan mint az érez. Ércenemü
nyujthatótág, keménység.
ÉRCZOLU, (ércz-olu) ősz. fn. Tűz által folyóvá
tett érez; érczfolyadék.
ÉRCZOLVASZTÁS, (ércz-olvasztás) ősz. fn. Bányászi munka, midőn az érczrögeket és köveket tűz
által folyókka teszik, hogy tiszta érczhez juthassanak.
ÉRCZOLVASZTÉK, (ércz-olvaszték) ősz. fn.
Általán, tűz által folyó állapotba helyezett érez. Különösen , az érczmiveseknél, elhullott érczdarabok,
melyek öszvezúzatva olvasztóba tétetnek.
ÉRCZOLVASZTÓ, (ércz-olvasztó) ősz. fn. 1.
ÉRCZHUTA.
ÉRCZOSZTÓ, (ércz-osztó) ősz. fn. Bányatiszt,
ki a megtisztított érczeket a pénzkészitő mühelyekben kiosztja.
ÉRCZPILLANGÓ, (ércz-pillangó) ősz. fn. Pillangó módjára csillogó vékonyféle érczlemez, érezdarabka.
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ÉRCZPOR, (ércz-por) ősz. fn. Apró érczrészecskék, melyeket az érczmivesek, vagy pénzcsinálók reszelés, vakarás, metélés által elhullatnak.
ÉRCZPRÓBA, (ércz-próba) őszi fa. Vizsgálattétel, ha vájjon foglal-e érczrészeket magában valamely kő- vagy rögnem, és mily ércznemfleket ?
ÉRCZPUTTON, (ércz-putton) ősz. fn. Puttón,
vagy köbölforma edény, melyben a bányászok a kiásott érczköveket fölhúzzák a bányaüregből.
ÉRCZREKESZ, (ércz-rekesz) ősz. fn. A folyóvizekben készített sajátnemfi rovatos rekesz, melynek
eszközlésével a bennök találtató érczrészeket öszvegyfijtík.
ÉRCZROG, (ércz-rög) ősz. fn. Akkora darab
érczföld, érczkő, melyet egy kézzel fölfogni lehet.
ÉRCZSALAK, ÉRCZSANK, (ércz-salak v.
—sank) ősz. fű. Éreznek alja, mely elszokott belőle
hullani, midőn munkáltatás végett tűibe teszik. Az
ércshutákban jelenti azon tajtékot, mely érczolvasztáskor felül úszkál, s meghűlvén üvegszerü alakban
áll öszve.
ÉRCZSAVITAG, (ércz-savitag) ősz. fn. Eléggel
savitott érez. (Metallum ozydatum).
ÉRCZSAVITÁS, (ércz-savitás) ősz. fa. Vegyészeti működés, midőn az erezet élegesítik.
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ERCZTEKNŐ, (ércz-teknő) ősz. fa. A bányiszok, illetőleg bányamunkások kis kézi toknője,
melyben a porrá zúzott érczröget öblögetós által tiutogatják.
ÉRCZTERMÖ, (ércz-termŐ) ősz. mn. Erezet hozó, aminek gyomrában, kebelében erezek rejlenek.
Ércttermö Kárpátok.
ÉRCZTÖRÖ, (ércz-tőrő) ősz. fa. Bányamalom,
melyben az erezet víz vagy gőz hajtotta vasas kőlyuk által öszvezúzzák.
ÉRCZTUDOMÁNY, (ércz-tudomány) ősz. fn. I.
ERCZTAN.
ÉRCZTUDÓS, (ércz-tudós) ősz. fa. Az ércük
ismeretében tudományos avatottságu személy.
ÉRCZÜVEG, (ércz-üveg) ősz. fa. A megholt
érczhabból öszveállott üvegszerü test, melyet edények mázául használnak az edénygyárosok.
ÉRCZVÁGÓ, (ércz-vágó) ősz. fn. lásd : ÉRCZÁSÓ.
EBCZVÁLÁS, (ércz-válás) ősz. fa. A különféle
érczrészeknek a hutában egymástól elkülönzése; a
tiszta, finom éreznek a salaktól elszakadása.
ÉRCZVÁLASZTÁS, (ércz-választáe) ősz. m.
Bányászi munka, midőn a hutákban a felolvasztott
erezet cseppenként hullogtatják alá. Különösen, midőn az ezüstöt a réztartalomtól elkülönítik.
ÉRCZSODRONY, (ércz-sodrony) ősz. fn. lásd :
ÉRCZVÁLASZTÓ, (ércz-választó) ősz. fn. MunÉRCZFONAL.
kás a bányahutában, ki az erezek elválasztásával
ÉRCZSONKOLY, (ércz-sonkoly) lásd : ÉRCZ- foglalkodik.
SALAK.
ÉRCZVÁLU, (ércz-válu) ősz. fn. lásd : ERCZÉBCZSZALLJTÓ, (ércz-ssállitó) ősz. fn. Bá- TEKNŐ.
nyamester, kinek tűzte a kiásott érczköveket a huÉRCZVEGY, (ércz-vegy) ősz. fn. Porrá zúzott
tákba szállítani.
érczkövek, elválasztatlan állapotban, s viszel főiÉRCZSZEKRÉNY , (ércz-szekrény) ősz. fa. eresztve.
Szekrény a bányászoknál, melyben a kivert és megÉRCZVÉSÖ, (ércz-véső) ősz. fa. Ércimiveaek
mosott finomabb érczeket tartani szokták.
vésője, melylyel a munkába vett érczeket, vagy érczÉRCZSZÉM, (érez szem) ősz. fn. Apró érczré- eszközöket faragcsálják.
azecake, mely kis szemnyi alakban találtatik az érczÉRCZVIRÁ.G, (ércz-virág) ősz. fa. így nevezik
kövekben.
a bányászok a kovácsot (spathnm), mert ennek köÉRCZSZÍN, (ércz-szín) ősz. fn. Szín, mely az zelében erezet gyanítanak.
érczhez, különösen, az emberek bőrére alkalmazólag,
ÉRCZVIZSGÁLÁS, (ércz-vizsgálás) öez. fn.
rézhez hasonlít
Bányászi működés, mely által az érczkövek tartalÉRCZSZ1NÜ, (ércz-szinü) ősz. mn. Olyan szimát meghatározzák, vagy a kész éreznek, pénznek
nű, mint az érő, vagyis az emberi bőrre alkalmazva, tisztaságát vizsgálóra veszik.
mint a réz. Érczninií hinduk.
ERCZVIZSGÁLÓ, (érce-vizsgáló) ön. fin. B4ÉRCZTAJTÉK, (ércz-tajték) ősz. fa. lásd:
nyászszemély, ki a vegyes érczkövek ércztartelmat,
ÉRCZHAB.
vagy a már tisztított erezek, érczpénzek valódiságát
ÉRCZTAL1QA, (ércz-taliga) ősz. fn. Taliga,
szemügyre veszi, s meghatározza.
vagy láda* kis kocsi, melyen a kiásott érczköveket a
ÉRD, (1) elvont törzsök, melyből érdek, érdtm
hutákba szállítják.
stb.
származtak.
Jelentése : érő dolog, vagy érő helyÉRCZTAN, (ércz-tan) ősz. fn. Tan az érczekzet,
állapot
Képzésre
hasonló a részint önálló oM,
ről, vagyis azok tulajdonságai, különfélesége, hazája
told,
kend,
áld,
i
észint
elvont nánd, fond, MM* törstb. felől.
zsekhez.
ÉRCZTARGONCZA, (érez-targoncza) 1. ÉRCZÉRD, (2), mv. Fehérvármegyében, hely. Énl-rt,
TALIGA.
ÉRCZTEJ, (érez-tej) ősz. fn. így nevezik a bá- —én, —röl.
„Érden sokat ők értenek.'
nyászok mindazon érczeket, melyek lágy és folyó
alakban ásatnak ki, s némileg a tejhez hasonlítanak.
Csáti D. krónikAj*.
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ÉRDAG, (ér-dag) ősz. fn. L ÉRCSOMÓ.
ÉRDÉKTÁRS, (érdek-társ) ősz. fn. Akiket vaÉRDÉGÉL , (ér-d-é-gél) áth. m. irdegü-t. lamely tárgy közösen érdekel, egymásnak érdekGyakran illet, megillet, megtapint, . érint valakit v. társai.
ÉRDÉKTELEN, (ér-d-ék-te-len) mn. tt. érdékvalamit
Rokona az átvitt értelmű illetést jelentő : telen-t, tb. —ék. Minek érdeke nincs; mi részvétre
nem gerjeszt; mi nem vonz, a maga nemében csekély,
Mikii.
figyelmet nem érdemlő. Érdektelen apróságok. ÉrdekÉRDÉK, (ér-d-ék) fn. tt érdek-él. 1) Részvét,
telen arcz. Érdektelen beszéd.
midőn más ügye, baja, sorsa mintegy bennünket is
ÉRDEKTELENSÉG, (ér-d-ék-te-len-ség) fn. tt
ét, azaz illet, megillet Érdékkel viseltetni a szegények
iránt. 2) Azon vonzalom vagy inger, mely bennünket érdéktelenség-ét. Valamely tárgynak vagy személynek
valamihez húz. Érdekkel olvastam könyvedet. Ezen fog- azon állapota, midőn részvétünket nem birja, midőn
lalatosság különös érdekkel Mr reám nézve. 3) Önzés, magához nem vonz. Valamely dolgot érdektelensége
őnhaezonlesés. Ö ezt nem érdekből teszi. Ö neki semmi miatt elmellb'zni.
ÉRDÉL, (ér-d-cl) áth. m. érdel-t. Gyakorta ilfrdeke sincs a dologban. 4) Tekintet, viszony. Kiki
let, érint, megtapint valamit.
mát MekbSl nézi a dolgot.
Ezen hasonlatok után : szándék, tturdék, ma„ Láng lángomat, csókom csók érdélé."
rét ítélve, eredetileg hosszú lehetett : érdek, s valaSzemére Pál.
mint ama vastaghanguakban az é átváltozott o-ra :
adódok, szurdok, marok, hasonlóan az érdék-bSl lett :
ÉRDEM, (ér-d-ém) fn. tt. érdém-ét. Eredeti érérdek. Egyébiránt nyílt e-vel is ejtik, mint minden telménél fogva oly valami, mit tetteink által elérünk,
lArt e-t : érdek.
vagy mi bennünket tetteink után ér, illet. Különösen
ÉRDEKEL, (ér-d-ék-él) 4th. m. érdikél't. 1) oly tett, vagy tulajdonság, mely által hálára, jutaSénvétre gerjeszt A szerencsétlenek állapota igen ér- lomra, elismerésre stb. számot tarthatunk. Azon érdtUi 8t. 2) Vonz, gerjeszt, fölgerjeszt Eztn arez en- deme van, hogy ö törte meg először a jeget. Háborúban
atnet érdekel. 3) Illet, valamivel viszonyban van, va- vagy békében érdemet szerezni a hazafiak előtt. Érdelamit tekintetbe vesz, érint Ezen czélzások, úgy vé- münk nélkül sok jót tesz velünk az Isten. Egyházi, polgári, hadi érdem. Fényes, nagy, jeles érdem. Erkölcsi
lem, engemet érdekelnek. E* téged nem érdekel.
ÉRDEKÉLT, (ér-d-ék-él-t) mn. tt. érdeleélt-et. ért. azon szükséges és igazságos viszony, melyben
1) Akinek valamiben érdeke forog fenn, része vau. tetteink következményei minmagunkkal állanak, s
melyek vagy kellemesek, vagy kellemetlenek. Érdem
2) Érintett.
szerént jutalmazni vagy büntetni valakit. 3) Valamely
ÉRDÉKÉLTSÉG, (ér-d-ék-él-t-ség) fii. tt. érdt- ügynek, dolognak főrésze, veleje, ami körül a kérdés
Mttég-ét. Állapot, midőn valakinek valamiben érdeforog. A dolog érdeméhez stólani. Eléadni a per érke forog fenn.
demét.
ÉRDÉKÉS, (ér-d-ék-és) mn. tt. érdeké t- 1 v.
Eléjön a mandsu nyelvben is erdemu.
—ft, tb. —ék. 1) Részvétet gerjesztő. 2) Vonzó, inÉRDÉMBÉR, ÉRDÉMDÍJ, (érdem-bér v. -díj)
gerrel bíró. Érdeket arcz. 3) Nevezetes. Érdekes vi- ősz. fn. Bér vagy díj, melyet valakinek érdemeiért
tatkotások kerültek szőnyegre. Mondhatom, nagyon
adnak, fizetnek.
(rdtkt*.
ÉRDÉMCSILLAG, (érdem-csillag) ősz. fn. DíszÉRDÉKÉSEN , (ér-d-ék-és-en) ih. Részvétet csillag, melylyel valakit érdemeiért megtisztelnek.
?erje*st61eg ; vonzólag.
Iskolai, egyházi, polgári, katonai érdemcsitlag.
ÉDÉKÉSSÉG, (ér-d-ék-és-ség) fn. tt. érdékésÉRDÉMDÍJ, (érdem-díj) 1. ÉRDÉMBÉR.
•f'g-tt. Valamely tárgynak vagy személynek azon tuÉRDÉMDÍJNOK,
(érdém-díjnok) ősz. fn. Szelajdonaaga, melynél fogva részvétet gerjeszt , vagy
mély
,
tisztviselő
vagy
szolga,
kinek htt szolgálatáért
magihoz von*, elbájol.
az illető úr valamely ingatlan jószágot örökre vagy
ÉRDÉKÉSSÉGÜ, (ér-d-ék-és-ség-tt) mn. tt. ér- bizonyos évekig tiszta haszonvételre ajándékoz. (InfckiuéyU-t. Érdekességgel bíró. Nagy érdekességU doscriptionalista).
'ffról akarok veled stólani.
ÉRDEMDÚS, (érdem-dús) ősz. mn. Kinek sok
ÉBDÉKHIÁNY, (érdek-hiány) ősz. fn. Részvétérdeme van, ki sok elismerésre, jutalomra tarthat
lenség ; midőn nem érdekel bennünket valami.
igényt. Érdemdús hazafiak, tisztviselők.
ÉRDÉKLÉS, (ér-d-ék-él-és) fn. tt. érdéklés-t,
ÉRDEMEL, (ér-d-ém-él) áth. m. ér dérnél-1 v.
tb. — ék. Oly hatás , benyomás , mely érdeket
érdemiéit, htn. —ni, v. érdémleni. 1) Tettei által
valamely jutalomra, bálára, dicséretre vagy feddésre,
ÉRDÉKLET, (ér-d-ék-él-et) fn. 1. ÉRDÉK.
büntetésre stb. méltóvá teszi magát. Kitüntetést vagy
ÉRDÉKLETÉS, (ér-d-ék-él-et-és) mn. 1. ÉR- meggyalázást érdemelni. Aki keveset el nem vesz, sokat sem érdemel. Megérdemli, mint szűz leány a kostoDEKES.
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nU. (Km.) 2) Használják lelketlen tárgyakról iá, melyek kitűnő tulajdonságaik miatt figyelemre, használatra stb. méltók. Éten indítvány pdrtoldtt érdemel.
A jelet müvek megérdemlik tű érUSk figyelmét. 3) Szolgálat, munka, fáradság által valamit szerez. Hány
forintot érdemeltél a máit héten t
ÉRDEMES, (ér-d-ém-és) mn. tt. érdémét-t v.
—«t, tb. —ék. 1) Érdemmel v. érdemekkel biró, ki
olyasmit cselekedett, miért hálára, jutalomra számolhat Érdemet ember, polgár, hatafi, katona. 2) Valamire méltó. Jutalomra vagy bUntetérre érdemet. Nem
érdemet szóra. A budapetti láncthidmegtekintétre érdemet. Nem érdemei róla ttólani.
ÉRDEMESÍT, ÉRDEMESÍT, (ér-d-ém-és-it)
áth. m. érdémétit-ett, htn. —m v. —eni, pár. —«.
Érdemessé tesz, valamire méltat Fölható ragu neveket vonz. Valakit hivatalra érdemetüeni. Magát köt
bűodalomra érdemettíeni.
ÉRDÉMÉSÍTÉS, (ér-d-ém-és-ít-és) fn. tt érdémítüét-t, tb. -ék. Cselekvés, mely által valakit érdemre méltatunk.
ÉRDÉMÉSKÉDIK, (ér-d-ém-és-kéd-ik) k. m.
érdémetkéd-tem, —tél, —itt. Érdemei által fölemelkedik, magasra vergődik; érdemekkel dísilik, jeleskedik.
ÉRDEMESSÉG, (ér-d-ém-és-ség) fn. tt érdéméttég-ét. Érdemre méltó tulajdonság; a maga nemében kitűnőség, jelesség.
ÉRDEMESÜL, (ér-d-ém-és-fil) önh. m. érdéméM-t. Érdemessé, jutalomra méltóvá lessen. Felható
ragu neveket vonz. Köt tteretetre érdtmuülni.
ÉRDÉMETLEN, (ér-d-ém-etlen) mn. tt érdémetlen-t, tb. —ék. 1) Kinek érdeme nincs; 2) ki vagy
mi nem méltó valamire; méltatlan. Érdemetlen, henye
hivatalnok. Jutalomra, dictéretre érdemetlen. Érdemetlen vagyok üy megtitfteltetétre. Érdemetlen bánátmód.
Mint határozó ám. érdemetlenül, érdem nélkül. A 2-ik
értelemben szokottabb, a midőn egyezik vele: érdemleden. Ás 1-ső értelemben inkább érdemtelen divatozik.
ÉRDÉMETLENSÉO, (ér-d-ém-etlen-ség) fn. tt
érdemetlentég-ét. Állapot vagy tulajdonság, midőn
valakinek érdeme nincs, midőn nem méltó valamire.
Érdemetlentége miatt elmellSttetett.
ÉRDÉMETLENÜL, (ér-d-ém-etlen-ül) ih. Érdem nélkül; a nélkül, hogy megérdemlette volna;
méltatlanul. Érdémetlentíl emelni valakit hivatalra.
Érdemetlenül büntetni. ÉrdemetlenUl bánni valakivel.
Máskép : érdemleOenUl. Különbözik : érdemtelenül.
ÉRDÉMÉZ, (ór-d-ém-éz) áth. m. érdémi»-tem,
—tél, —élt. Telegdinél ám. érdemesít. Újabb korban
nem divatozik. Különben képzésre olyan, mint: jutalmat.
ÉRDEMI, (ér-d-ém-i) mn. tt érdemi-t, tb. —ék.
Valamely ügynek, pernek főrészét, velejét illető. A
pernek érdemi kivonata, eléadáta. Szokottabban ; érdemleget.
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ÉRDEMILEG, (ér-d-ém-i-leg) th. Az ügynek,
pernek, dolognak velejét illetőleg. Érdemileg ttólaú
valamihe*. A pert érdemileg tárgyalni.
ÉRDÉMJAVAK, (érdem-javak) 3sz. fn. Oly
fekvő jószág, melyet valakinek érdemeiért, hő szolgálatáért örökösen vagy ideiglenes használatra adományoznak.
ÉRDÉMJEL, (érdem-jel) ősz. fn. Díszjel, mely
ás érdemnek nyilvános elismeréséül adatik, ilyenek
pl. a csillag, kereszt, aranylánc*, szalag stb.
ÉRDEMKERESZT, (érdem-kérészt) öss. fn.
Díszkereszt, mely az érdem nyilvános kitüntetéséül
adatik valakinek.
ÉRDÉMLEG, (ér-d-ém-leg) 1. ÉRDEMILEG.
ÉRDEMLEGES, (ér-d-ém-leg-és) 1. ÉRDEMI.
ÉRDÉMLÉ8, (ér-d-ém-1-és) fn. tt érdémléi-t,
tb. —ék. Működés, cselekvés, mely által érdemet
szenünk; valamely hálára, jutalomra, vagy feddésre,
büntetésre stb. méltókká lenünk. Érdemlét után fut
a* Itten (Km.).
ÉRDÉMLETLEN, (ér-d-ém-1-etlen) mn. tt érdémletlen-t, tb. —ék. Ami nincs megérdemelve, ami
érdem nélkül adatik. Érdemletlen dietéret. Érdemtelen büntetet jobban fáj. Mint határozó ám. érdemletlenül.
ÉRDÉMLETLENÜL, (ér-d-óm-el-etlen-ül) ih.
Anélkül, hogy megérdemlettük volna; ártatlanul. ÉrdemleOenül fölmagantalni valamely munkát. Érdemletlenül ttenvedni, bűnhődni.
ÉRDÉMLÉTT, (ér-d-ém-1-étt) mn. tt érdemiülét. Amihez valamely tettünk által jógánk, igényünk
van; ami bennünket méltán ér, illet; amit megszolgáltunk. Érdemlett küUntetétben réttet&lni. Gyütottág
miatt érdemlett büntetett venni. A» érdemlett dijt, bért,
napttámot megkapni.
ÉRDÉMNÉV, (érdem-név) ősz. fn. 1) Név, melylyel valakit megtisztelünk érdemei miatt, pl. Hon.
ttertö Árpád. Magyarok apottola ttent Tttván király.
2) Czímnév, mely által a rangot, méltóságot jelentjük ki, pl. FStitttelendS, méUótágot, nagytágot stb.
ÉRDÉMPÉNZ, (érdem-pénz) ősz. fn. Díupénz,
melylyel valakit a fejedelem vagy az állam érdemeiért
megtisztel. Arany-ezüst érdempént. Polgári, katonai
érdempénz. Láncxon vagy ttalagon függő érdempént,
ÉRDEMREND, (érdem-rend) ősz. fn. 1) Polgári vagy katonai személyekből álló társulat, melynek tagjaivá azok neveztetnek, kik polgári vagy hadi pályán kitűnő érdemeket szereztek. L. REND. 2)
Azon rendnek czíme és díszjegye. Érdemrendtt
kapni.
ÉRDÉMSZERZÉS, (érdem-szerzés) ö«*. fn. Cselekvés, mely által jutalomra, kitüntetésre etb. méltókká teszszük magunkat
ÉRDEMTELEN, (ér-d-ém-telen) mn. tt- érdemtelen-t, tb. —ék. Kinek érdemei nincsenek, ki vjüalamely kitüntetésre, jutalomra stb. érdemet nem szer-
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zett. Mint határozó, ám. érdemtelenül. V. ö. ÉRDÉMETLEN.
ÉRDEMTELENÜL, (ér-d-ém-telen-ül) ih. Érdem vagy érdemek nélkül, a nélkül, hogy érdemet
szenett volna valamire vagy valamiben.

sara igen magas, közönséges tüzelő szereink által ki
nem fejleszthető hőfok kívántatik. (Török József tudor és tanár).
ÉRENYSZIVACS, (éreny-szivacs) öez. fn. így
neveztetik az erény finomra oszlott, likacsos és szürÉRDÉMTELI, ÉRDÉMTELJES, (érdem-teli v. ke színű állapotában.
ÉRENYTAPLÓ, (éreny-tapló) 1. ÉRENYSZI•teljes) öíz. mn. Kinek sok érdemei vannak, ki sok
jutalomra, dicséretre, kitüntetésre méltó dolgokat kö- VACS.
ÉRÉS, (ér-és) fn. tt éris-t, tb. — ék. Állapot,
vetett eL
midőn
valami érik.
ÉRDES, (ér-d-es) mn. tt. érdes-t v. — cí, tb.
ÉRETLEN, (ér-etlen) mn. tt r'retlen-t, tb. —ék.
—fk. 1) Darabos, szögletéé, (amivel minden részről
érintkezésbe, ütközésbe jöhetni). Ellenkezője : sima. Tulajd. a gyümölcsökről, s más növénytermékekről
Krdtt kérgU fik. Érdes tapiiitatú nörényi levelek. 2) mondják, midőn teljes kifcjlödésöket el nem érték, s
Vonzó, érdekes. Az utóbbi értelemb,en gyéren for- még nem éldelhetök. Éretlen alma, kürté, szilva. Átv.
dul fM.
ért. ki nem fejlődött, alaptalan, meg nem fontolt,
ÉRDES, (ér-d-és) áth. m. érdes-lem, —léi, —élt. idétlen. Éretlen kor. Éretlen ész, elme, gondolat. ÉretValamit gyakran ér, érint, tapint, illet. Olyan kép- len indítvány, tanács, javaslat. Határozóképen ám.
éretlenül.
*«% mint.: tépdéf, verde's, mardos.
ÉRETLENSÉG, (ér-etlen-ség) fn. tt. éretlenÉRDÉSÉS, (ér-d-és-és) fn. tt. érdenés-t, tb. —ék.
xég-ét.
Éretlen állapot. V. ö. ÉRETLEN. Éretlenlége
<'fclekvés, midőn valaki vagy valami gyakran érint.
miatt nem éldelhetö gyümölcs. Elmének éretlensége.
ÉRDESSÉG, (érd-es-ség) fn. tt. érdrsség-ét.
Politikai éretlenség.
Darabosáig, szögletesség, simátlanság.
ÉRETLENÜL, (ér-etlen-ül) ih. Éretlen állapotÉRDÚZ, ÉRDUZZADÁS, (ér-dúz v. —duzza- ban, teljes kifejlődésig nem jutva. V. ö. ÉRETLEN.
>lis) ősz. fn. A vérérnek kidudorodasa, kidagadt ál- Éretlenül szakgatni le az almákat. Éretlenül beszélni.
lapota.
ÉRETT, (ér-étt) mn. tt. érétt-et. Tulajd. érett a
ÉREL, (ér-cl) áth. 1. ÉRLEL.
gyümölcs vagy más növénytermék, midőn többé élERELEG, (ér-élcg) ősz. fn. Vegytani ért. ám. tető nedvre nincs szüksége, midőn törzsétől elválni
erény. V. ö. ELÉG és ERÉNY.
indul, midőn kifejlett, és éldelhetö. Érett dinnye, tök.
ÉRELÉM, (ér-el-cm) fn. tt. érelmét. A gyü- Érett gabona. Átv. ért. meglett idejű, kifejlődött;
mölcsök azon kifejlett állapota, midőn törzsökjöktöl megfontolt, alapos. Érett ember, érett ntiz. Érett étz,
többé nedvre nincs szükségök, s tökéletesen megnőt- elme. Érett gondolat , tanács, indítvány, bestéd.
tek és éldelhetök.
ÉRETTEN, (ér-étt-en) ih. Megérve. 1) Érett
ÉRÉNT, 1. ÉRINT.
állapotban. 2) Megfontolva.
ÉRETTSÉG, (ér-étt-ség) fn. tt, éréttség-ét. 1)
ERÉNY, (ér-eny) fn. tt. treny-t, tb. —ék. A
nehéz és nemes erezek v. fémek egyike, mely színére Érett állapot. V. ö. ÉRETT. Megismerni a gytlmölcs
»z ezüsthöz , becsérc , értékére csaknem az arany- érettségét. Ész, elme, gondolat érettsége. 2) Képesség,
hoz hasonlít. Innen fehér aranynak is hívják. (Platina). tudományos készültség a felsőbb tanodái eléadáFöntebb! nevét érintési erejétől (vis catalytica) sokra.
ÉRETTSÉGI, (ér-étt-ség-i) mn. tt. érétltégi-t,
vette, melynél fogva puszta érintkezése és jelenléte
által eszközöl vegyülésekel és elbontásokat a nélkül, tb. —ele. Érettségre vonatkozó, érettséget mutató.
hogy maga vegyészeti változást szenvedne. A múlt Érettségi vizsgálat.
ÉREZ, fér-éz) áth. és hangugrató, m. éréz-tem,
•zázad közepe táján fedeztetett föl több délamérikai
folyó aranytartalmú iszapjában s ezüst színénél fog- —tél, —éti, v. érzeti f m, érzettél, értélt, htn. érezni v.
va platinának a spanyol plata (= ezüst) szótól ne- l érzeni. Általánosan, az érzékekre ható tárgyakat köz"etetett. Legbővebben tal/iltatik Amerikában, nevc- vetlen érés, megilletés által észreveszi, azok benyoK'tesen Braailia és Kaliforniában, s Oroszországban mását tapasztalja. Erezni a napfényt, azaz annak me»* L'ral hegyben. A közelebb múlt években Erdély- legét. Érezni az illatol vagy bűzt. Érezni az ételek
én w találtatott Oláh-Pián helység határában a isét, italok zamatját. Érezni a hideg két tapintását.
uáiz-tebesi székben, hol igen nevezetes aranymo- Különösen, valamit némi jelek után, scjditésből vesz
3*3 is díszlik. Mint nemes fémből, melynek értéke az észre. Vesztét érzi. Érzem, hogy nem sokára valamely
»rany és ezüst értéke között áll, Oroszországban \ lietrystg ér. Megérezni a közelítő' veszélyt. Megérezte a
p^nzt is Térnek; a vegyészetben pedig lemezek, sod- kolbászlüzt. (Km.). Néha az egészség mibenlétének
rooyok, olvasztó tégelyek, görebek, csészék, kanalak, ' tudatát jelenti. Jól érezni magát. Hogy érzed magaovJnakok, lapoczok képében használtatik, s mint ! dat ? Néha a belső lelki állapotra is vonatkozik. Mit
i:y«?n eszközök valamelyike megbecsülhetetlen, mint- érezhet a szegény árva gyermek, midőn egyetlen ápolóhogy a legerősebb savak sem támadják meg, — csuk ' ját halva látja f
A török arzu uin. kívánság.
* kirxlyvizben olvad fel, — különben mogolvasztáMAOT MÓTÍB. II. KÖT.
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ÉREZDÉGEL, (ér-ez-d-ég-el) áth. m. éretdégel-t.
ÉRINT, (ér-int) áth. m. érínt-étt, htn. —ni v.
Gyakran érez, egymás után érez.
—ént, pár. —*. 1) Valaminek külszinét, főiepét tapintja, vagy valamely eszközzel megilleti. Kénél,
EREZET, 1. ÉRZET.
lábbal érinteni valamit. Vetítővel érinteni a gyerme„Ismét egy édes boldog ereset!
ket. Ujjúval sem érintette. 2) Futtában, nagyjában,
Reám derül a messze kor homálya."
gyöngéden illet, hozzá ér valamihez. Elsuhanva melSzemére Pál.
lettem, ruhájával érintett. Alig érinti a tteUS, már it
fáj neki. 8) Átv. ért valamely tárgyat mellesleg emÉREZGET, (ér-ez-get) 1. ÉREZDÉGEL.
ÉRÉZHETETLEN, (ér-éz-het-etlen) 1. EREZ- lít, eléhoz. Bettidében némely, a tárgyhót nem tartató,
dolgokat it érintett. Általán ezen ige az int ragnál
HETLEN.
ÉRÉZHETLEN, (ér-éz-het-len) mn. tt. érethet- fogva kicsinyező, gyöngéded értelemmel bír.
ÉRINTÉS, (ér-in-t-és) fn. tt érintét-t, tb. —ék.
len-t, tb. —ék. Amit érezni nem lehet, ami az érzékekre legkisebb benyomást sem tesz, észrevehetlen. Cselekvés, mely által valamit gyöngéden vagy mellesleg, fölszinttleg illetünk, tapintunk, emlitésbe hoHatározóilag ám. érezhetlenfil.
ÉREZHETŐ, (ér-éz-het-ő) mn. tt éréthetö-t. zunk. V. ő. ÉRINT.
ÉRINTETLEN, (ór-in-t-eüen) mn. tt érintetAmit érezni lehet, ami az érzékekre hat, benyomást
len-t,
tb. —ék. Amihez senki hozzá nem nyúlt; mi
tesz; nevezetes, nagyobbféle. Érethető baj. Alig ére»illetve nincs; mit szóba, emlitésbe nem hoztak. Érinhete érvágát. Érethető vetttetég.
tetlen pénttár. Érintetlen virág. Érintetlen ügy. V. ö.
ÉREZHETÖLEG, (ér-éz-het-ő-leg) ih. ÉrzéÉRINT. Hatarozóilag ám. érintetlenül
kekre hatólag; nevezetesen, nagyobb mértékben.
ÉRINTETLENÜL, (ér-in-t-etlen-fil) ih. nietés
ÉrethetSleg megváltotott a levegő. ÉrethetSleg emelkenélkül, hozzá nem nyúlva; szóba, emlitésbe nem
dett a* élelmi csikkek ára.
hozva. Érintetlenül hagyni a felrakott ételeket. ÉrinÉRÉZHETÖSÉG, (ér-éz-het-ő-ség) fa. tt. érestetlenül hagyni, ehneüStni a legfontosabb dolgokat.
httütég-ü. Tulajdonság, melynél fogva érezni képesek
ÉRINTGET, (ér-in-t-get) áth. m. érintget-tem,
vagyunk; vagy valamely tárgynak tulajdonsága,
—tél, —élt. htn. —ni, parancsoló: érintgttt. Gyakmelynél fogva az benyomást tehet reánk. Betegségran vagy egymás után érint
ben elvettteni a* érefhetStéget. Hidegnek vagy melegÉRINTKEZÉS, (ér-in-t-kéz-és) fn. tt érintkének éretJtetStége.
tét-t,
tb. —ék. A. testeknek vagy tárgyaknak azon
ÉRPA, (ér-fa) ősz. fn. Eres fa, csíkos vonásokkal, erekkel tarkázott fa, milyen pl. a diófa, s más egymáskőzti viszonya, melynél fogva egymást érintik, azaz illetik. V. ö. ÉRINTKEZIK. Kütelb érintbútorfák.
ÉRFONAT, (ér-fonat) ősz. fa. A vér- és nedv- ketétbe jönni egymástól.
ÉRENTKÉZÉSPONT, (érintkezés-pont) ősz. fii.
ereknek egymással öszveköttetése, egymásba fonódása.
Azon pont, melyen két test egymást érinti, egymásÉRFÖLD, (ér-föld) ősz. fn. Vizenyős fold, tá- hős ér. Átv. ért oly tárgy vagy ügy, melynél fogra
jék, vidék, lapály, melyből számos ér fakadoz, mely- két vagy több lény viszonyba jön egymással. Jobb
külön írni mind a két szót (mint általában mindenütt,
nek több forrásai vannak.
hol hosszúra nyúlnának az egyes szók), ekképen :
ÉB-GUROLT, 1. QIROLT.
érintkezési pont
ÉRHÁRTYA, (ér-hártya) ősz. fa. 1) Hártya,
ÉRINTKEZIK, (ér-in-t-kéz-ik) k. m. érintkezmely közvetlenül az agy- és gerinczvelőt borítja. 2)
tem, —tél, —itt. Egyik a másikat viszonyosán érinti,
Azon finom szemhártya, mely közvetlenül a keményilleti. Tolongásban éríntkttmek a jSvSk-menSt. Átv.
hártya alatt fekszik. (Tunica choroidea).
ért viszonyba jön egymással. A tsomttédok gyakrabÉR-HATVAN, 1. HATVAN.
ban érintketnek egymáual. Én toha tem érintkezÉRHÉGYSÉG, (ér-hégység) öez. fii. Hegység, tem vele.
hegylánc*, hegysor, melyben földalatti bányameneÉRINTŐ , fii. tt érintS-t. Egyenes vonal.
tek vannak vagy létezhetnek.
mely a körivet kívülről valamely ponton érinti a nélÉRHOHOK, (ér-homok) ősz. fii. Homok a vízér kül, hogy azt általmetszené. (Tangens). Mértani
műszó.
vagy forrás fenekén.
ÉR-KÁVÁS, 1. KÁVÁS.
ÉRIK, (ér-ik) k. m. ér-étt. Mondják a gyfimölcsökröl és növények terményeiről, midőn a kifejlőÉRKEZÉS, (ér-kéz-és) fii. tt érkétés-t, tb
ék.
dés azon pontjához jutnak vagy érnek, azon állapo- 1) Jövetel, jővés, megjövés, valahonnan bizonyos
tot elérik, melyben a törzsök éltető nedvére többé helyre ejjntás. Hasa érketét. Városba érteti*, íftgérnincs szükségek, sőt attól elválni indulnak. Érik a* ketét. Vittfaérketét. Aláérketét. 2) Állapot, midőn
alma, ttüva. Egy, érik a meggy. Idővel, ttahnával a valamire időnk van, időnk jut, midőn ráérünk valanaspolya it megérik. (Km.). Atv. ért. fejlődésnek indul, mire. Ha érketétem leend, eljövök. Mott épen mnc«
bizonyos megállapodást nyer. Érik a* éne.
• érketétem tétálátra.
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ÉRPÓLYA, (ér-pólya) ősz. fn. 1. ÉRKÖTŐ.
ÉRKÉZÉT, (ér-kéz-et) fh. tt. érkézet-ét. 1) Jöiet, jöTetel (elvont ért véve). 2) Idő valamely doÉRRÉSZKETÉS, (ér-részketés) ősz. fn. A vérlogra. Ha érkezeted lesz, joj hozzám.
járásnak rendetlen állapota, midőn az erekben reszÉmCF-7-TK, (ér-kéz-ik) k. m. érkez-tem, —tél, ketve foly, vagyis az ereket reszketted.
—ett. 1) Közeledik, jő, megjő, bizonyos pontra,
ÉRSAJTÓ, (ér-sajtó) ősz. fn. 1. ÉRNYOMASZ.
helyre jut, eljut Már érkeznek az elszáüásozott katoÉRSEK, (az archiepiseopus hellén-latin szóból
nát. Eitve érkeztünk a faluba. Végre elérkeztünk czé- öszvehuzott franczia archeveque-hez áll legközelebb,
Imkra. FSlérkezni a hegytetőre. Aláérkezni a völgybe. a törökbe is átment : irsek) fn. tt. érsek-ét. Eredeti
Kiérkezni a* erdőből. Visszaérkezni a háborúból sze- ért. ám. főpfispök, régiebb egyházi nyelven metropolirtnctéitn. Érkeznek a hajók, a tábori társzekerek. 2) ta, azaz, valamely országnak vagy tartománynak főValunire ideje van, a ekkor felható ragu neveket városában vagy valamely nevezetesebb városában
vonz. Aliy érkezik evésre, annyi a dolga. Szegény em- lakó püspök, ki feje ugyanazon ország- vagy tartobtr nem érkezik találgatásra. Majd ha rá érkezem.
mányban lakó más püspököknek. Ilyen MagyarorÉRKEZŐ, (ér-kéz-ő) mn. tt. érkézö-t. Közeledő, szágban , az esztergám! érsek, ki egyszersmind príjövő, megjövő'. Kimenni az érkezS vendégek elébe. Várva más (elsőd, áldornagy), továbbá a kalocsai és egri értárni a harciból érkezS testvért.
sekek , Horvát országban a zágrábi, úgy Erdélyben
ÉR-KŐRÖS, 1. KÖRÖS.
az egyesült görög szertartása fogarasi-érsekek. Ez
ÉRKÖTŐ, (ér-kötő) ősz. fn. Pólyanemtt ruha, sem volt a Pál érsek (Széchenyi) udvarában. Km.
melylyel a sebészek érvágás után bekötik a felmetÉRSEKI, (érsék-i) mn. tt. érséki-í, tb. —e*.
jzett helyet
Erseket illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Érseki
ÉRLEL, (ér-lel v. ér-el-el) áth. m. érlel-t. 1) A
méltóság, paláit, czím, jogok. Érseki uradalom. Érseki
régieknél ám. valamit elér, illet, megillet, tapint
város. Érseki nemesek.
Ezen értelemben jelenleg nem divatozik. 2) Eszközli,
ÉRSÉRILEG, (érsék-i-leg) ih. Érseki módon,
hogy valami érjék, megérjék. A nap heve érleli a
érsek módjára.
yyiimölcsSt. A tartós meleg nyár korábban megérleli a
ÉRSEKLÉL, falu Komárom megyében; helyr.
Kilöt. V. 5. ÉRIK.
Érseklél-én, —re, —ről.
ÉRLELÉS, (ér-1-cl-és) fn. tt. érlelés-t, tb. —ék.
ÉRSEKSÉG, (érsék-ség) fű. tt. érsékség-él. 1)
Valaminek érő, vagy érett 41! :i pótra segéldse, juttatáÉrseki
méltóság, hivatal. Érsekségre jutni. Érsekségbe
sa. Át üveghátak, melegágyak elősegítik a növények,
beigtatni valakit. 2) Azon tartomány , melynek püsvKtméuyek érlelését. V. ö. ÉRIK.
ÉRLELŐ, (ér-1-el-ö) mn. tt. érlelő-í. Ami vala- pökei bizonyos tekintetben az érsek alá vannak renminek érését előmozdítja, segíti. Gyümülcsérlelő nap- delve. 3) Szorosb ért. érseki megye. Esztergomi érsekség. 4) Érseki palota.
ugarok. Eczetérlelő meleg. V. ö. ÉRIK, ÉRÉS.
ÉRSÉKSÉGI, (érsékség-i) mn. tt. érsékségi-t,
ÉRLELÖÍR, (érlelő-ír) ősz. fn. írféle kenőcs,
gyógyszer, mely a sebet, daganatot, keményedést el- tb. —ék. Érsekséget illető, arra vonatkozó , ahhoz
tartozó.
oszlatja, meglágyítja.
ÉRSEKÚJVÁR, (Érsek-uj-vár) ősz. fn. tt. — t,
ÉRLOB, (ér-lob) ősz. fn. A vérérnek gynladása.
hely viszonyragokkal : —rá, —ön v. —olt, —ról ;
V. ö. VÉRÉfi és GYULADÁS.
ÉRLÜKKÖDÉS, (ér-lül;ködés) ősz. fn. A vér- használtatik tájdivatosau : 6a , bán, ból ragokkal is.
Alsó Nyitravármegye mezővárosa, melynek főurasága
ereknek rendetlen s erősebb lüktetése, verése.
ÉRMELLÉK, (ér-mellék) ősz. fn. Az Ér folyó az esztergomi érsek.
mentében fekvő vidékek, különösen Bihar megyében.
ÉRSEKUJVÁRI,(ér 8 ek-uj-vári) ősz. mn. ÉrÉrmtüéki bor. ÉrmeUéki bakator.
sekújvárba való, arra vonatkozó. Érsekújvárt születés.
ÉRMETSZÉS, (ér-metszés) ősz. fn. Sebészi mű- Érsekújvárt vasúti állomás.
tét, midőn az eret megvágják, hogy vért ereszszenek
ÉR-SELIND, 1. SELIND.
belőle; érvágás, érnyitás.
ÉR-SEMLYÉN, 1. SEMLYÉN.
ÉR-MINDSZENT, falu Közép-Szolnok megyéÉRSÉRV, (ér-sérv) ősz. fn. 1. ÉRSZAKADÁS.
ben; helyr. Ér-Mindszent-én, —re, —ről.
ÉRSZAKADÁS, (ér-szakadás) ősz. fn. Sérülés
ÉRNYOMASZ, (ér-nyomasz) ősz. fn. Sebészi
a mag- vagy ondóedényekben, mely a vér öszvetolueszköz, melylyel bizonyos mii tételekben az eret öszlásából szokott támadni.
Teazorítják. (Tonrniqnet). Csatos, kettős csatos, csaÉR-SZENT-KIRÁLY, falu Közép-Szolnok merarijs, egyszerű peczkes, görge, hengeres, tábori érgyében ; helyr. Ér-Szení-Király-on, —rá, —ról.
nyvmatz.

ÉR-SZODORÓ, 1. SZODORÓ.
ÉRÖMUSG, (ér-ömleg) ősz. fn. A vérerekből
ÉRSZORÍTÓ, (ér-szorító) ősz. fn. 1. ÉRNYOkiömlött vér.
MASZ.
ÉRÖMLENY, (ér-ömleny) 1. ÉRÖMLEG.
ÉRSZÖKÉS, (ér-szökés) ősz. fh. A vérnek mozÉRÖMLÉS, (ér-ömlés) ősz. fn. A vérnek rengása a vérérben, mely visszahatólag történik. (Pnldetlen állapota, midőn az érből kiömlik.
34"
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§ue). Rendet, rendetlen, tebes, lassú, egyirányos, aka- gett , hogy pénzt kapjon. Borért küldik = a végett,
dotó éritökét. Megtapintani át ér szökést. Át érttSkés- hogy bort hozzon.
Ezen rag, véleményünk szerint, az ér igének
bSl megismerni a betegség állapotát.
származéka, s tulajdonkép oly nemű határozó, mint:
ÉRSZŰKÜLET, (ér-szűkület) ősz. fű. Az érkivált (kiválik) mindjárt (jár),ne*t (néz). Ezek és ilyeedények megszornlása, öszvehuzódása.
nek a múltidő részesülőjével illetőleg az igenévvel
ÉRT, (1), (ér-t) áth. m. értéit, htn. —»» azonosak, s fölveszik a személyragot, pl. jött ment
(ritkán), v. —ént, pár. —t. 1) Valamit észszel felfog, ember, jSOSm mentem előtt, jöttömkor, mentemkor ; réfőlér, tudja, mit jelent Érteni át eléadott lectkét. Ér- giesen atl etl képzővel, pl. a müncheni codexben :
teni a tanító beszédét. Érteni az idegen nyelveket. Én „És látá satanást mennyből lehullaíta" (cadentem)
nem értelek tégedet. Értem, amit mondanak, de nem = lehullva a múltban. .Hallak öt beméUtte" (lotudok rá felelni. 2) Hallással felfog. Értetted, amit quentem) = beszélve a múltban. „Láttunk tégedet
mondottam f Értettem uram. A nagy táj miatt nem éhetetted" (esurieutem) = éhezve a múltban. Rágóértem, mit beatéinek. 3) Gondol, vél. Én nem ágy ér- zatlanul : huUati , bestéiéit, ehetett v. hullt, beaélt,
tettem , mint te gondolod. Te egemen máira értetted a éhett, honnan : hulltában, beszéltében, éheztében. Ma is
dolgot. Egyet érteni valakivel. Szép dolog, mikor a száj mondjuk : haza menet (= meneti) vagy menteidben
ét t*iv egyet értenek. (Km.) Eriik egymást. 4) Közelítő' meglátogattam. E hasonlóknál fogva az ér ige, midőn
ragu névvel ám. valamihez tud, valamiben jártas, ta- = valet, pretium habét múlt részesülőben ér-t v. érpasztalt , gyakorlott, ügyes. Érteni a házi gazdaság- ett ám. ér-ve (aliquid valendo, pretium habendo), és
hót. Ért hottá, mint tyúk au ábéetéhet, vagy hajdú a így ha péld. azt mondjuk : aranyért etutOSt kapott,
harangöntéshez. (Km). Ejh, mit értett le ahhoz. 5) ám. aranyérő, aranyértcidi ezüstöt, ételért pénzt adott
Felható ragu névvel ám. felfogja; mire vonatkozik a ám. pénzt, melyet az étel ér. Ezen alapeszméből érdolog. Magára érteni a mondottakat. B á-rá, értsd rá telmezhetők az ért ragnak azon jelentései, melyek
v. fogd rá. (Km.) 6) A nyelvekre vonatkozólag ám. árra , értékre, érdemre, becsre, illetőleg adásvevésre,
tud. Ért magyarul, németül, franctiául. Öszvetételei : éterére, váltságra vonatkoznak.
Elérteni a példátgatátt. Megérteni a homályát bestéDe az eV ige ezt is jelenti : peroenit, pertíngit,
det. Egyik tudation hamarabb megérti a maiikat. pl. haza ér, városba ér, czélhoz ér. Innen értelmez(Km.). Odaérteni. Ett it odaértettem a többi köti.
hető másik jelentésében az eredtető okot, végokot,
ÉRT, (2), (ér-t) L ÉRETT.
végczélt jelentő ért, mely ennyit tesz : bizonyos do—ÉRT, (ér-t v. ér-étt) névrag, mely vastag és log felé eredve, oda jutva, azt érintve; mint a 2-dik
vékonyhanga szókhoz változatlanul járul : hal-ért, pont alatti példákból és hasonlókból kitűnik.
ÉR-TARCSA, 1. TÁRCSA.
bor-ért, fegyver-ért, tSr-ért. Személyragozva : ért-em,
ÉRTÉK, (ér-t-ék, mint : mer-ből, mér-t-ék) fn.
—ed, —e, v. érétt-em, —ed, —e stb. Midőn rövid
hangzón végződő névhez járul, a név véghangzója tt érték-et. 1) Általán , valamely tárgynak, árunak
tetszés szerint megnynjtatík, vagy röviden hagyatha- becse, becsmása; amit valamely tárgy vagy áru ér.
tik, pl. véreért v. véréért, barátságáért v. barátsá- Nagy érték, kit érték. Semmi értékkel nem bír. Megbegáért, kamaráért v. kamaráért, amidőn természet sze- csülni a háznak, jóttdgnuk értékét. Értéken alul, vagy
rint a jobb hangcásuakat vagyis változatosbakat kell fölül, vagy érték tterént venni valamit. Különösen. 2)
hmiCT&lni, {gy ; véreért, barátságáért, kamaráért job- A pénznek becse, bizonyos láb szerént mérve. Bécti
bak , mint társaik. Istennek országáért. Tatrosi cod. érték. Conventiós érték. 2) Vagyon, jószág, birtok,
A köznép nyelvében a t többnyire elmarad : arany- mennyire semmi teher nem fekszik rajta. Értéke txátér(t), aüttér(t), ruháér(t), miér(t), atér(t). 1) Járul eter forintot meghalad. Égett értéke néhány tsilvafából
bizonyos értéket, árt, beatet tartalmazó nevekhez, mi- ét egy rongyot hátból áll. Sok érdemet legény, mert
dőn azok csere, megváltás, érdem, díj, jutalom, ille- értéke szegény, fogja át eke szarvát. (Km.) 3) A ketőleg büntetéskénen valami hasonló értékűvel viszo- reskedői, és hasonló könyvekben azon oldal, hová a
noztatnak. E lovat itat forintért adom. Ajándékért követelések jegyeztetnek föl. Értékül írni valamit.
ÉRTÉKBÉLYEG, (érték-bélyeg) ősz. fn. Bélyeg
ajándékot kapni. Borjúért erikát adtak neki. E Kötet
bankjegyért ettUtSt kérek. A vett jóttágért fiteteU éter az árukon, mely azok értékét jelenti.
ÉRTEKDÚS, (érték-dús) ősz. mn. Minek nagy
forintot. Bérért itolgál. Stemet ttemért, fogat fogért.
Bűneiért ttenved, lakói. Jé tettéért jutalmat, dicséretet értéke, becse van; a maga nemében drága.
ÉRTÉKÉS, (ér-t-ék-és) mn. tt. értékéi-t, v. —el,
nyer. Különösebben vonzatik oly igéktől és nevektől,
melyek helyettes viszonzásra vagy cselekvésre vonat- tb. —ék. A maga nemében becses, drága, sokat érő.
ÉRTÉKÉSÍT, ÉRTÉKESÍT, (ér-t-ék-és-ít) atb,
koznak. Fiáért fitet, barátjaért kételkedik, jót áll. Ö
felel érte. Mindenért S let* felelős. Beteg tártáért it m. éríékéití-étt, htn. —m v. —eni. 1) Értékessé tesz.
dolgotik. 2) Jelent eredted! vagy végokot, vagyis azon A parragfSldet mivelét által értékesíteni. 2) Becset ad
tárgy nevéhez járul, mely miatt vagy végett valami valaminek. Aláírással értékesíteni a stenSdésbcn ajántörténik. Az ebet is megbecsülik át uráért (miatt). Ke- lott mennyiléget, a váltt'l. 3) Valamit a kereskedői
gyelemért esedetik js végett. Péntért lótfut = a vé- könyvbe érték gyanánt bejegyez. Másképen: értett*.
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ÉRTÉKESSÉG, (ér-t-ék-és-ség) fn. tt. értékésttg-ct. Értékes Állapota vagy tulajdonsága valaminek.
ÉRTÉKETLEN, (ér-t-ék-etlen) mn. tt értéketlen-t, tb. —ék. Érték nélküli, minek becse nincs , m
semmit sem ér. Értéketlen bankjegyek. Értéketlen hamu pint. Értéketíen parrag-, mocsárföldek. V. ö. ÉRTÉÉ. Határozóilag ám. értéketlenül, érték nélkül.
ÉRTÉKÉZ, (ér-t-ék-éz) áth. múlt: értékéz-tem,
—tű, —itt; htn. —ni. L. ÉRTÉKESÍT.
ÉRTEKEZÉS, (ér-t-e-kéz-és) fn. tt. értekezés-t,
tb. —ék. 1) Tárgyalás valamely tudományos dolog
ról Nyelvtudományi, történeti, vegytani, stépmiítani
rríeíetét. 2) Viszonyos fejtegetéssel, szóváltással járó
meghinyása, vitatása valaminek a végett, hogy az illetők bizonyos eredményben megállapodjanak. A gyűItt tlött értékeséit tartani. (Conferentia). 3) Szélesb
ért. beszélgetés, szóváltás valamely ügyben.
ÉRTEKÉZET, (ér-t-e-kéz-et) fa. tt értekéeet-ét.
Értekezés elvont értelemben, értekezés eredménye.
ÉRTEKEZIK, (ér-t-e-kéz-ik) k. m. értekét-tem,
—tél, —itt. 1) Gondolatait, ismereteit, véleményét
valamely tudományos tárgyról, vagy más ügyről eléadj*, másokkal közli. Értekezni a legújabb vegytani
találmányokról. Értekezni a fövő gyűlésen elfordulandó inditványról. 2) Valakivel bizonyos tárgyról
sióváltásba ereszkedik. Értekemi a gazdatisztekkel az
*j yatdasági rendnerröl. Építés előtt értekemi az t7Mj metleremberekkel. Régente, pl. a Nádor-codezben
ám. értesül : Róla megérteközvén.
ÉRTEKÉZLET, (ér-t-e-kéz let) fn. tt. értekézItt-tl. A hivatalos szótárban ain. eonferentia, vagyis
tanácskozás, értekezés az ország belső és külső ügyeit
illetőleg. Másnemű kölcsönös tanácskozásról is mond
faltjuk, így nevezik magát a tanácskozó vagy értekező gyülekezetet is, azaz annak tagjait öszvesen »é>e.
ÉRTEKEZLET!, (ér-t-e-kéz-let-i) mn. tt. érteteleti-t, tb. —ék. Értekezletet illető, arra vonatkozó.
ÉTttkttUti fSkormánytanáesos. V. ö. ÉRTEKÉZLET.
ÉRTEKÉZŐDÉS, (ér-t-ek-éz-őd-és) fn. tt. érttkc'zödés-t, tb. —ék. 1) Kérdezősködés, tudakozódás
» végett, hogy valami iránt tisztába jőjünk. 2) Kölcsönös egyetértés vagy megegyezés végetti szóváltás,
Unácskozáa.
ÉRTEKÉZÖDIK, (ér-t-e-kéz-öd-ik) k. m. értekéM-tem, —tél, —Stt. 1) Kérdezősködik, tudakozódik
valami iránt, hogy mibenlétéről tisztába jőjön. 2) Viuooyos egyet értés vagy megegyezés végett valakitél szót vált, tanácskozik.
ÉRTEKÉZÖSKÖDIK, (ér-t-e-kéz-ő-ös-köd-ik)
1. ÉKTEKÉZŐDIK.
ÉRTÉKSZABÁS, (érték-szabás) ősz. fn. A bectűlesnek azon neme, mely valamely tárgynak, pénzotk, árúnak értékét meghatározza.
ÉRTÉKTELEN, (ér-t-ék-telen) mn. tárgyeset:
—t, többes : —ék. Minek értéke nincs, különösen
Orca nélküli. Értéktelen peng. L. ÉRTÉKETLEN.
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ÉRTÉKTELENÍT, ÉRTÉKTELENÍT, (ér t-éktelen-ít) áth. m. értékteUnit-étt, btn. —ni v. —eni.
Értéktelenné tesz ; valaminek becsét elveszi, megsemmisíti. Értékteleníteni bizonyos évek után a bankjegyeket.
ÉRTÉKTELENÜL, (ér-t-ék-telen-ül) ih. Érték
nélkül; értékét vesztve.
ÉRTÉKTELENÜL, ÉRTÉKTELENÜL, (ért-ék-telen-ttl) önh. múlt —t. Értéktelenné lesz, értékét, becsét veszti; értéke, becse megsemmisül.
ÉRTÉKVÁLTÓ, (érték-váltó) ősz. fn. Amely
egy másik váltó értéke helyett viszonosan adatik.
Máskép : viszonváltó. Váltójogi műszó. (Gegenwechsel). Különbözik a viszváltótól (Rückwechsel).
ÉRTELÉM, (ér-t-el-ém) fn. tt. értelmet, tb. értelmek. 1) Észtanilag s általán véve azon tehetség,
melynél fogva fogalmat képezünk, Ítélünk, és következtetünk. (Intellectus). 2) Különösen tehetség, mely
által a tárgyakat megismerjük. (Facultas cognoscendi). 3) Az észmüveltségnek bizonyos foka, mely több
és alaposabb ismeretekre mutat. (Intelligentia). 4)
Beszédnek, példának , jegynek stb. jelentése. Ezen
mondatnak két értelme vagyon. Némely jelképek értelméi nehéz kitalálni. Bteroglyphek értelme. Világot, homályát, kelet értelemmel bíró példabestéd. Szorosabb,
tágasabb értelem. A többi jelentéstől megkülönböztetés végett máskép : értemény. 5) Vélemény, gondolat. Ti mindnyájan egy értelemben vagytok. Mi más
értelemmel vagyunk ezen tárgy iránt. Sok fő, sok értelem. (Km).
ÉRTELMES, (ér-t-el-m-es) mn. tt. értelmű-1, v.
—ét, tb. —ék. 1) Könnyű felfogású, ítélő, és következtető tehetséggel bíró. Értelmes ember. 2) A tárgyhoz, dologhoz tudó , értő. 3) Világos , könnyen felfogható. Értelmes előadás, bestéd.
ÉRTELMESEN, (ér-t-el-m-es-en) ih. Könnyen
felfoghatólag. Értelmesen ír, bestéi.
ÉRTELMESSÉG, (ér-t-el-m-es-ség) fn. tt. érteimesség-e't. 1) Tulajdonság, melynél fogva valaki a dologhoz tud, ért. 2) Világosság a tárgyak felfogásában, előadásában. Beszéd értelmessége. Különbözik :
értelmiség.
ÉRTELMETLEN, (ér-t-el-m-etlen) mn. tt. értelmetlen-t, tb. —ék. 1) Értelmi tehetség nélkül szűkölködő , kinek felfogó, itélő, és következtető tehetsége nincsen. 2) Akit v. init érteni nem lehet; minek
jelentése nincs. Értelmetlen zavaros bestéd. Értelmetlen jegyek, példák. Határozóilag ám. értelmetlenül,
értelem nélkül.
ÉRTELMETLENSÉG, (ér-t-el-m-etlen-ség) fn.
tt. értelmetlenség-ét. I) Értelemnek, mint elmetehetségnek hiánya. V. ö. ÉRTELEM. 2) Valamely dolog
jelentésének homályos volta.
ÉRTELMETLENÜL, (ér-t-el-m-etlen-ül) ih. 1)
Értelmi tehetség nélkül; a dologhoz nem értőleg.
Értelmetlenül beleszólani a tanácskozásba. 2) Oly homályosan és zavarosan, minél fogva a dolog jelentését kivenni nem lehet; bizonyos jelentés nélkül.
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ÉRTELMEZ, (ér-t-el-m-ez) áth. m. értelmez-tem, ] gyek értése nagy munkába kerül. 2) Tudomás, hallo—tél, —itt. Valaminek értelmét, jelentését fejtegeti, más. Értésedre adom. Értésemre esett. Ha értésedre
magyarázza (explicat). Érteimemi át egyet szók kü- iönne, tudasd velem is.
lönféle terménelét, tulajdonságait, jelentését. KülönöÉRTESÍT, ÉRTESÍT, (ér-t-es-ít) áth. m. értesen valamely jeles irót, szerzőt, törvénykönyvet stb. sit-étt, htn. —ni v. —eni, pár. —s. Leható ragu nevilágosító jegyzetekkel ellát (commentatur). Cicerót, veket vonz, s ám. valamiről felvilágosítást ad; útmuHoráctot, a váltójogot értelmetni.
tatással szolgál, (informál). Értesíteni ás illető felet a
ÉRTELMEZÉS, (ér-t-el-m-ez-és) fű. tt. értelme- per mibenlétéről. Értesíteni ás elöljáróságot a helyben
tés-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit értelmezünk. csavargó tolvajokról. Távollétedről, kérlek, értesíts btnV. ö. ÉRTELMEZ. S*ók, mondatok, jeles írók értei- nünket.
metéte.
ÉRTESÍTÉS, ÉRTESÍTÉS, (ér-t-es-ít-és) fn. tt
ÉRTELMEZŐ, (ér-t-el-m-ez-ő) mn. tt. értelme- értesUét-t, tb. —ék. Értésre adás, jelentés, tudósítás.
tS-t. Valaminek értelmét, jelentését, tulajdonságait Különösen nyomtatott hirdetmény, mely a közönségfejtegető, magyarázó. Értelmező siótár. Világosan, gel valamit tudat, (informatio). Maga azon személy
tudományosan értelmező tanár.
vagy irat, mely ily értesítést ad : értesítő.
ÉRTELMI, (ér-t-el-m-i) mn. tt értelmi-t, tb.
ÉRTESÍTŐ, ÉRTESÍTŐ, (1), (ér-t-es-it-ő) mn.
—ék. Értelemre vonatkozó, értelemtől eredő. Értelmi
tt. értestíő-t. Tudósító, hirdető, jelentő, értésre adó.
fogalom. Értelmi erő, gyengeség. Értelmi mükSdés.
Értesítő válást, levél, hirdetmény.
ÉRTELMISÉG, (ér-t-el-m-i-ség) fn. tt értelmiÉRTESÍTŐ, (2), (l. föntebb) fn. tt értttitS-t.
ség-ét. Öszves értelem; értelmi erő; értelmes férfiak
öszvege. Magyarhonban át értelmiség nem csekélyebb Nyilvános lap, mely különféle hirdetményeket, tudósításokat, jelentéseket közöl.
mint sok más híresebb orstágokban. Pest megye értelÉRTETLEN, (ér-t-etlen) mn. tt értelUn-t, tb.
misége N-t óhajtja alispánnak. •
ÉRTÉLY, (ér-t-ély) fn. tt értély-l, tb. — ék. —ék. 1) Tudatlan, ki a dologhoz nem ért, nem tud.
Valamely fogalomnak szabatos meghatározása, mely- Értellen ember. 2) Amit nem lehet érteni, homályos
nél fogva azt minden mástól meg lehet különböztet- értelmű, jelentésű. Értetlen bestéd, Írásmód.
ÉRTETLENKEDIK, (ér-t-etlen-kéd-ik) k. m.
ni. (Definitio in abstracto). Újabb alkotása szó.
ÉRTÉLYÉZ, (ér-t-ély-éz) áth. m. értélyét-tem, értetlenkéd-tem, —tél, —élt. Értetlen, azaz tudatlan
—tél, —élt. Valamely fogalmat oly szabatosan meg- módon viseli magát; oktalanul, értelem nélkül, hohatároz, hogy azt minden egyébtől meg lehessen kü- mályosan, zavarosan beszél, ir. (Élt ez igével Telegdi,
Felelet 68. L).
lönböztetni. (Definire).
ÉRTETLENSÉG, (ér-t-etlen-ség) fn. tt értetÉRTÉLYÉZÉS, (ér-t-ély-éz-és) fn. tt. érlélyétés-t, tb. —ék. Valamely fogalomnak szabatos meg- lenség-ét. 1) A dologhoz nem tudás, nem értés; tudatlanság.. 2) Homályosság valamiben.
határozása. (Definitio in concreto).
ÉRTEMÉNY, (ér-t-e-mény) fn. tt érlemény-t,
ÉRTETLENÜL, (ér-t-etlen-ül) ih. A dologhoz
tb. —ék. 1) Régiebb ért dolog, mesterség, melyhez nem tudva. Homályosan.
valaki ért Olyan szó, mint tudomány. 2) Újabb ért
ÉRTETŐDIK, (ér-t-et-őd-ik) belsz. Ezen igével
valaminek jelentése, magyarázata, megfejtése. 3) Né- hibásan élnek némelyek értődik v. értetik helyett.
melyek szerént: határozatok, fogalmak, melyeknél Amaz oly hibás, mint : mondalodik, tudatódik, monfogva bizonyos tárgyat minden másoktól megkülön- datik, tudatik helyett Rosznl van tehát: e» magában
értetődik, hanem : magában értetik vagy értődik. V.
böztetünk. (Notio in abstracto).
ÉRTEMÉNYÉZ, (ér-t-e-mény-ez) áth. m. érte- ö. ÉRTŐDIK.
ményét-tem, —tél, —élt. 1) Valaminek értelmét, érÉRTHET, (ér-t-bet) tehető ige, m. érthet-tem,
teményét, jelentését eléadja, fejtegeti. Érteményetni —tél, —étt, pár. érthess. Tárgyesetet, és kiható ragii
a tanítványoknak a kézikönyvben foglalt tanokat. (Ex- neveket vonz, s ám. valaminek értelmét, jelentésit
plicat). 2) Némelyek szerént: valamely tárgyat meg- felfoghatja. Oly világosan stólt, hogy kiki érthette. A
határoz (definit). Ésttanilag, vagy stónoküag értemé- mondottakból sokat érthetst. Mit sem érthetek bestédébSl.
nyerni valamit. Ez utóbbi újabb kifejezéssel: értélye*. Leányának stólott, de a menye is érthet belőle (km.).
ÉRTEMÉNYÉZÉS, (ér-t-e-mény-éz-és) fn. tt. Néha az alatt határozóval is jár. Mit érthetst alatta *
érteményétés-t, tb. —ék. 1) Valamely tárgy jelentésé- Öszvetéve lásd : ELÉRTHET, MEGÉRTHET, RÁnek, értelmének fejtegetése, felvilágosítása, magyará- ÉRTHET.
zása. 2) Különösen, a tárgynak bizonyos különbőz
ÉRTHETETLEN, ÉRTHETLEN, (ér-t-het-[et-j
tető jegyek általi meghatározása. (Definitio concrete len) mn. tt. értheteüen-t, tb. —ele. Amit érteni nem
sumta). Máskép : értélyetés.
lehet; amit homályossága miatt felfogni képesek nem
ÉRTÉNY, fáin Tolnamegyében; helyr.Értény- vagyunk. Érthetetlen bestéd. Határozóilag ám. érthetetlenül.
6*, — ben, —bűi.
ÉRTÉS, (ér-t-és)fn. tt. értés-t,Ü>. — ék. 1) VaÉRTHETETLENSÉG, ÉRTHETLENSÉG, (érlamely dolog jelentésének felfogása, tudása. Éten je- t-het[-etj-len-ség) fn. tt. értheteOenség-ét. Beszédnek,
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Írásmódnak, példázatnak , jelnek stb. azon tulajdonÉRÜTÉS, (ér-ütés) ősz. fn. 1. ÉRSZÖKÉS. Kiiig*, melynél fogva annak értelmét, jelentését kitud- maradó, elnyomott, kettői, különböző, nödöző, fogydozó,
ni, felfogni nem lehet.
egyforma, cgyenletlen érütés.
ÉRV, (ér-v) fn. 1) Alap ok, melylyel az okosÉRTHETETLENÜL, ÉRTHETLENÜL (ér-thet-[et-]len-ül) ib. Oly homályosan, zavarosan, vagy kodásban élünk, hogy általa valamit bebizonyítsunk.
elvontan, hogy érteni, felfogni, jelentését eltalálni (Argumentum). 2) 1. ÉRVÉNY.
nem lehet Érthetetlenül betzélni, írni.
ÉRVÁGÁS, (ér-vágás) ősz. fa. Sebészi műtét,
ÉRTHETŐ, (ér-t-hct-ő) mn. tt. érthető-l. Amit midőn az eret mcgmetszik, s belőle vért eresztenek.
érteni lehet; világos eléadásu, könnyen felfogható.
ÉRVÁGÓ, (ér-vágó) ősz. fn. Sebészi eszköz,
Krthtlö módszerrel elSadni az iskolai tanulmányokat. melylyel vérbocsátás végett az eret megmetszik. JeÉRTHETŐEN, (ér-t-het-ő-en) ih. Világos, tiszta lent személyt is, aki eret vág.
előadással, jelentéssel, melyet meg lehet érteni, föl
ÉRVÁGÓ-SZEREK, (ér-vágó-szerek) ősz. fn.
lehet fogni. Erthetb'en beszélni, magyarázni. Érthetően Érvágáshoz való egész sebészi készület.
ti mondtam véleményemet.
ÉRVAS, (ér-vas) ősz. fa. 1. ÉRVÁGÓ.
ÉRVÉNY, (ér-vény v. ér-v-ény) fn. tt. érvény-t,
ÉRTHETÖKÉPEN, ÉRTHETŐLEG, 1. ÉRTHETŐEN.
tb. —ék. Valamely tárgynak azon állapota, belső
ÉRTHETŐSÉG, (ér-t-het-ó'-ség) fn. tt. érthető- minősége, melynél fogva valamit ér, annak sikere,
r/g-f't. Beszédnek, cldadúsnak, példázatnak, jelnek foganata, ereje van. Szerződés, tanúság érvénye. V. 8.
stb. azon tulajdonsága, melynél fogva értelmét, jelen- ÉRVÉNYES. Származékaival együtt újabb alkotásu
szó. (Fogarasitól).
tését föl lehet fogni, cl lehet találni.
ÉRVÉNYES, (ér-vény-és) mn. tt. érvényés-t v.
ÉRTŐ, (ér-t-«) fn. tt. értö-t. Személy, ki vala—
ét,
tb. — ék. Érvénynyel biró. V. ö. ÉRVÉNY.
mihez ért, tud, ki a dolgot akár elméletileg, akár
Használják különösen jogi tekintetben, s ám. a törgyakorlatilag ismeri. Müértő, szakértő, hozzá értő.
vények vagy szokás által kiszabott mind külső, mind
ÉRTŐDIK, (ér-t-öd-ik) belsz. m. értöd-tem,
belső kellékekkel ellátott. Érvényes oklevelek, tanú—tél, —ott. Önmagában, minden más hozzájárulása
vallomások, végrendeletek stb.
nílkül világos. Ez magában v. magától értődik. A
ÉRVÉNYESEN, (ér-vény-és-en) ih. Oly módmondottakból önként értődik. Tulajdonképen az ünMnt, magában vagy magától szók el is maradhatná- dal, kellékkel, hogy érvényes legyen, azaz a törvény
nak, mert értődik egyedül is benfoglalja amazok je- által megszabott kellékekkel bírva.
ÉRVÉNYÉSÍT, ÉRVÉNYESÍT, (ér-vény-és-ít)
lentését, mivel mindazáltal a beszédsuly többnyire
rajtok fekszik, világosan is ki szoktak fejeztetni. Né- áth. m. érvényés(t-étt, htn. —ni v. —eni, pár. —».
melyek külszcnvedö't használnak : (magában v. ma- Érvényessé tesz, nyilatkoztat.V. ö. ÉRVÉNYES. Érjritól, v. önként) értetik, mivel nézetök szerént mégis vényesíteni valamely okiratot, szerződést.
nőm a dolog érti maga magát, — pedig ez volna az
ÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, (ér-vény.értődik' igazi jelentése, — hanem mások értik azt és-it-és) fn. tt. érvényésftés-t, tb. —ék. Érvényesc'n magában. Azonban záródik, ütödik s több hasonlók sé tétel.
értelme sem zárja ki, hogy a záródás, ütó'dés valaÉRVÉNYESSÉG, (ér-vény-és-ség) fa. tt. érvémely más, de világosan ki nem fejezett októl ered.
nyésség-e't. Tulajdonsága valaminek, melynél fogva az
ÉRTÖLEG, ér-t-ö-leg) ih. 1) A dolgot tudva, a a törvényben vagy szokás által meghatározott min•ivloghoz értve. Ertöleg szólani valamihez. 2) Felfog- dennemű kellékekkel el van látva. Váltó levél érvéhsitúUg, világosan. Ertöleg adni elé véleményét.
nyessége, nizonyos személyek által kiadott kSllevelekÉRÜLKÖZÉS, (ér-ül-köz-és) fa. tt. érülközés-t, nek ninrs érvényessége. V. ö. ÉRVÉNYES.
ÉRVÉNYTELEN, (ér-vény-telen) mn. ti. értb. —fk. Két vagy több testnek viszonyos egymást
vénytelen-t, tb. — ék. Minek érvénye nincs ; mi a törérintése, érintkezés.
ÉRÜLKÖZIK, (ér-fil-köz-ik) k. m. érülktiz-tem, vényszabta kellékekkel nem bír. Érvénytelen végren—tfl, —ölt. Egymással viszonyos érintésbe jön, delet, szerződés. Határozóilag ám. érvénytelenül.
ÉRVÉNYTELENSÉG, (ér-vény-telen-súg) fa.
cgrik a másikat érinti, illeti. Némelyek által ujabb
időben megkísértett, de nem egészen helyes származ- tt. érvénytelenség-ét. Azon tulajdonságok hiánya, meUtiíQ szó, mert a kötik, kSzik ragok csak átható lyeket bizonyos tárgyakra nézve a törvény vagy
igékhez járulnak, minthogy természetüknél fogva kö- köz szokás meghatározott, hogy sikerök , foganatjuk
zép igéket alkotó ragok lévén, közép igét alkotni legyen.
ÉRVÉNYTELENÉDIK, (ér-vény-telen-éd-ik)
közép igéből vagy önhatóból (mivel mindkettő csak
üUpotot, léteit jelent), természet elleni. Már pedig k. m. érvénytelenéd-tem, —tél, —étt. L. ÉRVÉNY-ríl mint átható ige nem létezik, e ha oly szó létez- TELENÜL.
ÉRVÉNYTELENÍT, ÉRVÉNYTELENÍT, (érek is, e* csak unható volna. T&ríÜkSzik is jobban
vény-telen-ít) áth. m. éroénytelenít-étt, htn. — n» v.
é* tűről átható ige.

548

ÉRVÉNYTELENÍTÉS—-ÉRZÉKÉNYÍT

—«n», pár. — t. Érvénytelenné tesz, vagy nyilatkoztat V. 6. ÉRVÉNYTELEN. Át iSrtk eladott, végrendeletet érvényteleníteni.
ÉRVÉNYTELENÍTÉS, (ér-vény-telen-ít-és) fn.
tt érvénylelentíét-l, tb. —ék. Érvénytelenné tétel
vagy nyilvánítás.
ÉRVÉNYTELENÜL, (ér-vény-telcn-ül) ih. Érvény nélkül, a törvényszabta kellékek faijával.
ÉRVÉNYTELENÜL, (mint föntebb) önh. m.
érvénytelenUl-t. Érvénytelenné lesz v. vilik.
ÉRVERÉS, (ér-verés) ősz. fn. A vérnek mozgása, szökdelése az fitérben, érszökés.
ÉRVÍZ, (ér-víz) ősz. fn. Érből, forrásból fakadó
víz, forrásvíz.
ÉRVIZSGÁLAT, (ér-vizsgálat) Ö»z. fn. Az ütemek kórisme végetti megtapintaea.
ÉRZ, (ér-éz) áth. L ÉREZ.
ÉRZÉK, (ér-z-ék) fn. tt. érték-ét. 1) A lélek
tehetsége és műszere, melynek segedelmével a külső
és belső benyomásokat észreveszi. Át embernek St érzéke van : latét, hallat, ttagldt, itlelét, tapintát érzéke. Valamit értékek által felfogni, éttrevenni. Finom, tompa, élet énekkel bírni. Érték nélküli ember.
Valakinek értékeire itatni. Érték nélkül fekünni, lenni.
2) Különösen ásón belső képesség, mely a legkisebb
változásokat észreveszi. Élet beltö érték. Továbbá
azon természeti hajlam, melynél fogva bizonyos benyomások iránt különös vonzalommal viseltetünk, s
azok hatását érezzük. Szépművészeti érték. Éten embernek ninos értéke a fettéttethet, zenéhet.
ÉRZÉKENY, (ér-ez-é-kény v. ér-ez-ék-eny) mn.
tt értékeny-t \. —ét, tb. —ék. 1) Általán, könnyen
érző, ki vagy mi a benyomásokat hamar észreveszi,
kire vagy mire a benyomások nagy hatással vannak.
2) Különösen, finom, gyöngéd érző tehetséggel bíró.
Értékeny ttiv, lélek. Érzékeny anya, gyermek. 3) Kényes, ingerlékeny, legkisebb külső hatástól visszaijedő, fájdalomra gerjedő. A betegek rendeten értékenyebbek át egétttégeteknél. Te ma igen érzékeny vagy.
4) Atv. ért. szivreható, keserves. Értékeny bettéd,
panatt. Értékeny elválát, búcsú, (alálkotas. Ugyan
átv. ért mondják növényekről is, melyek a külső
behatásra könnyen hervadnak, lankadnak.
ÉRZÉKENYEDBE, (ér-ez-é-kény-éd-ik) k. m.
értékénytd-tem, —tél, —étt. A benyomások, behatások által megindul, gyöngéd érzésekre olvad. Valamely ttivreható jelenéten elértékenyedni.
ÉRZÉKÉNYEN, (ér-ez-é-kény-en) ih. Illetődve,
megilletődve, megindulással, nagy szomorúsággal.
Értékéityen vette barátja halálát. Értékényen panattkodik.
ÉRZÉKÉNYÍT, ÉRZÉKENYT!, (ér-z-é-kény-ít)
áth. m. értékényít-étt, htn. —ni v. —eni pár. —t.
Érzékenynyé tesz, azaz, megindít, különösen, keservre, bánatra, szanakozasra, részvétre gerjeszt Adakotátra értékenytíeni a hallgatók sziveit, A. szép tgyháti
bettéd elértékenytíi a híveket.
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ÉRZÉKÉNYITÖ, (ór-z-é-kény-it-S) mn. tt értékénytíS-t. Ami érzékenyít ÉrtékenytíS látmány. V. ő.
ÉRZÉKÉNYÍT.
ÉRZÉKÉNYKÉDÉS, (ér-z-é-kény-kéd-és) fn.
tt. értékénykédég-t, tb. — ék. Túlzott, és nevetséges
érzékenység, mely bizonyos kényességgel, tettetett
gyöngédséggel szokott párosulni.
ÉRZÉKÉNYKÉDIK, (ér-z-é-kény-kéd-ik) k. m.
értékénykéd-tem, —tél, —étt. Talzólag, és nevetségesen érzékenynek tetteti magát; kényességből, tettetett gyöngédségből minden behatást szenvedőleg vesz.
ÉRZÉKENYSÉG, (ér-z-é-kény-ség) fn. tt értékénytég-ét. Tulajdonsága a léleknek, melynél fogva a
behatások felfogására hajlama, kSnnyüsége van.
ÉRZÉKÉNYSÉGTELEN, (ér-z-é-kény-ség-telen) mn. tt értékényiégtelen-t,ti>. —ék. Kinek érzékenysége nincs. Régi röfög kifejezés, érzéketlen
helyett.
ÉRZÉKÉNYSÉGÉS, (ér-z-é-kény-ség-és) mn.
tt énékinytégét-t v. —ét, tb. — ék. Érzékenységgel
teljes. Régies, és túlságosan hosszított szó, érzékeny
vagy érzelgős helyett; mindazáltal maga helyén,
például valamely víg- vagy giinymfiben amaz is helyet foglalhat
ÉRZÉKÉNYTELEN, (ér-z-é-kóny-telen) mn.
tt. értékénytelen-t, tb. —ét. Nem helyesen alakított
szó értéketlen vagy értéttelen helyett
ÉRZÉKÉNYTELENSÉG , (ér-z-é-kény-telenség) fn. Hibásan alkotott é« használt szó a helyesebb
érzéketlenség helyett, 1. ÉRZÉKETLENSÉG.

ÉRZÉKENYÜL , (ér-z-é-kény-ül) ih. 1. ÉRZÉKÉNYEN.

ÉRZÉKENYÜL, ÉRZÉKENYÜL, (1. föntebb) önh. m. érzékényül-t. Érzékenynyé lesz , válik;
valamely benyomásra megindul, elszomorodik, elligyűl. Eléreékenyül.
ÉRZÉKESZKÖZ, (érzék-eszköz) ősz. fn. Szerv,
melynek segedelmével a lélek a külső vagy belső benyomásokat észreveszi. Ilyenek, pl. a szemek, fülek stb.
ÉRZÉKETLEN, (ér-z-ék-etlen) mn. tt értéketlen-t, tb. —ele. 1) Minek érzékeszközei nincsenek.
Értéketlen kS, vas. Máskép és szabatosabban : értéktelen. 2) Kire vagy mire a benyomások nem hatnak.
Értéketlen ttélhüdStt tag. Érzéketlen beiig. 3) Tompa
érzésű, kit semmi meg nem indít, részvétíen, sztrten
l? » gyöngédtclen, durva. Értéketlen ttarnok, lator,
ttivány. Értéketlen vadember. Határozóilag ám. érséketlenül.
ÉRZÉKETLENÍT, ÉRZÉKETLENÍT, (ér-z-éketlen-ít) áth. m. értékeOentí-étt, htn. —ni v. —em,
pár. —«. Érzéketlenné tesz , változtat; érzékektől,
vagy azoknak felfogó képességétől megfoszt; valakiben a gyöngéd, finom érző tehetséget elnyomja, Klérzéke.tlenit. A tok vérontát elértéketleniti a Aaresoi
fiát. Át altató szerek, álomitalok elénéketletiUik a*
embert.
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ÉRZÉKETLENITÖ, (ér-z-ék-etlen-it-ő) mn. tt.
ÉRZÉKVILÁG, (érzék-világ) ősz. fn. Azon léénűcetlenitS-t. Ami érzéketlenné tesz, bóditó, kábító, nyek mindensége, öszvege, melyek tapasztalás tárjyai lehetnek, melyek érzékeink alá esnek vagy e»tompító. ÉrtéketlenitS szerek.
ÉRZÉKETLENSÉG, (ér-z-ék-etlen-ség) fn. tt. letnek. Ellentéte : szellemvilág. Átv. ért oly koraiak,
énékeÜentég-ét. Érzék nélküli állapot, midőn valaki melyben az emberek többsége az érzéki gyönyörökre,
t kőlaó vagy belső behatásokra meg nem indul, 8 örömre különösen hajlandó, s azokat a szellemiek és
ásókat oly egykedvüleg veszi, mintha érzékei sem erkölcsiek elmellőztével vadászsza.
ÉRZELEG, (ér-z-el-ég) önh. m. értelég-tem,
Tolnának.
ÉRZÉKETLENÜL, (ér-z-ék-eÜen-Ul) ih. A külső —tél v. értelg-étíem, —ettél, —ett, htn. értelégni v.
vagy belső benyomásokra, hatásokra meg nem indul- énelgeni v. értelgni. Tulzólag és folytonosan valamely
va, egykedTÜleg. ÉrttktlhniU szemlélni a legnagyobb epedö, fájdalmas érzésnek adja magát; tdlzott gyöngédségből legkisebb benyomásra meginddl. Sterelemnyomort.
ÉRZÉKFÖLÖTTI, (érzék-fölötti) ősz. mn. Ér- bSl értelegni. Különösen, a költői müvekben érzeleg
sekekkel föl nem fogható, nem tapasztalható; a testi a költő, midőn az érzelmeket nem amaz eredeti, tiszvilágot túl haladó; egyedül észszel folérhetö. Érzík- ta, őszinte állapotban festi, hanem bizonyos pityergő,
beteges, sopánkodó színben állítja elé, mire a régiebb
fStótti lények, ismeretek.
német
regényekben fölösen találni példákat
ÉRZÉKFÖLÖTTISÉG, (érzék-fölöttiség) ősz.
ÉRZELEM, (ér-z-el-ém) fn. tt értelmet, tb. érfn. Valamely lénynek , tárgynak azon tulajdonsága,
zelmek. 1) Azon kedves, vagy kedvetlen lelki állapot,
melynél fogva azt érzékekkel tapasztalni nem lehet,
melyet az érzékek által észrevett benyomások okozhanem egyedfii ész által felfogni vagy képzelni.
nak. Vidám, kellemet, szomorú, bánatot értelem. ÉrtelÉRZÉKI, (ér-z-ék-i) mn. tt. értéki-t, tb. —ék. met v. értelemre gerjettfeni. Szívnek értelmei. 2) Azon
Éneket v. érzékeket illető, azokra vonatkozó. Énéin belső tehetség vagy hajlam, melynél fogva valaki a
tárgyak. Érzéki működések. V. ö. ÉRZÉK.
gyöngéd, finom, nemesebb tárgyaktól megillettetik,
ÉRZÉKIDEG, (érzék-ideg) ősz. fn. Ideg, mely- azok iránt vonzódik. Erkölcsi, mély, költőt értelem.
nek eszközlésével az illető érzékek működnek. Látási, Vállán értelem. Kegyet, könyörülő, irgalmatsági érhaüáti, ttagláti ttb. értékidegek. V. ö. ÉRZÉK és telem.
IDEG.
ÉRZELG, (ér-z-el-g) 1. ÉRZELEG.
ÉRZÉKILEG, (ér-z-ék-i-kg) ih. Az érzékek
ÉRZELGÉS, (ér-z-el-g-és) fn. tt. értelgét-t, tb.
működése szerént; mennyire valamely tárgy a kül—ék.
Túlzásig, és folytonosan lágy epekedés, pityerragy belénékekre hat, tehát : nem értelmileg, nem
gés, sopánkodás. V. ö. ÉRZELEG.
szellemileg.
ÉRZELGÖ, (ér-z-el-g-ő) mn. tt értelgö-t. Aki
ÉRZÉKISÉG, (ér-z-ék-i-ség) fn. tt. értékűig ét.
1) Tulajdonság, melynél fogva a külső' tárgyak be- érzeleg. ÉrtelgS leányka, Kérelmetek. V. ö. ÉRZELEG.
ÉRZELGÖS, (ér-z-el-g-ős) mn. tt. értelg8t-t v.
nyomását észreveszszük. A durva műveletlen embernek
nf'mfly tekintetben finomabb értékitége van, mint a —ét, tb. —ék. Erzelgéssel teljes. Értelgot regény,
•(iceUnci. 2) Hajlandóság vagy szokás, melynél fogva nerelmi versetet. Vétetik értelgS helyett is.
ÉRZELGÖSSÉG, (ér-z-el-g-ő ös-ség) fn. tt értelaz érzéki gyönyörök, testi ingerek könnyen hatnak
reánk. Át énékitég elnyomja a Mellemi éldeletet. Ér- gSsség-tt. Állapot vagy tulajdonság, midőn valaki
tOötégntk kedveeH tanok. Értékücgbe elmerült mázad. vagy valami érzelgös.
ÉRZELMES, (ér-z-el-m-es) mn. tt. értelmet-t v.
ÉRZÉKÍT, ÉRZÉKIT, (ér-z-ék-ít) áth. m. érté—ét,
tb. —ék. Érzelemmel bíró vagy teljes; érzelmet
W-rt/,htn. —ni v. —ént, pár. —s. Széptan! ért.
valamely elvont, szellemi tárgyat mintegy megteste- gerjesztő. Értelmet szív. Értelmet bettéd, egyhán oksít, • az érzékeknek felfoghatóvá tesz. A költők az tatás, imádság. V. ö. ÉRZELEM.
ÉRZELMESSÉG, (ér-z-el-m-es-ség) fn. tt. értelerényt ét bűnt ttemélyet alakba l'.fóztetve értékűik.
ÉRZÉKITÉS, (ér-z-ék-it-és) fn. tt. érzékité»-t, metség-ét. Hajlandóság, vagy könnyüség, melynél
tb. —ék. Cselekvény, mely által valamit érzékítünk. fogva az érzelmek hamar keletkeznek, és tartósak.
V. ö. ÉRZELEM.
V. ő. ÉRZÉKÍT.
ÉRZELMI, (ér-z-el-m-i) mn. tt. éndmi-t, tb.
ÉRZÉKTELEN, (ér-z-ék-telén) mn. tt. érzékiéUn-t , tb. —ék. Érzék nélküli, minek érző szervei —ék. Érzelmet illető, arra vonatkozó. Értelmi
tárgyak.
nincsenek. Értéktelen kS, vas.
ÉRZELÖS, (ér-z-el-ő-s) mn. 1. ÉRZELGÖS.
ÉRZÉKTELENÍT, ÉRZÉKTELENIT, (ér-z-ékÉRZELÖSKÖDIK, (ér-z-el-ő-s-köd-ik) k. m.
telen-ít) áth. m. éníktelenU-étt, htn. — m v. —ént.
értelöskVd-tem, —tél, —ott. Folyvást vagy gyakorta
Érxékéttfl vagy érzékeitől megfoszt.
ÉRZÉKTULI, (érzék-túli) ősz. mn. 1. ÉRZÉK- érzeleg. L. ÉRZELEG.
FÖLÖTTI.
ÉRZELÖSSÉG, (ér-z-el-ö-s-ség) fn. tt értelfi
ÉRZÉKTULISÁG, (érzék-tuliság) ősz. fű. 1. tég-ét. Érzelgös tulajdonság, érzelgésre való hajlanÉRZÉKFÖLÖTTISÉG.
dóság. L. ÉRZELGÉS.
AKAD. MA4T MOTÍE. U. KOT.
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ÉRZIK, (ér-z-ik) k. m. én-étt, htn. érteni. Csak
ÉRZEMÉNY, (ér-i-e-mény) fn. tt értemény-t,
tb. — ék. Indalat, hajlam, vonzalom, melyet valamely az egyea harmadik személyben használják, • M úgybenyomás támaszt bennünk, valaki vagy valami iránt nevezett nemélytelen igék sorába tartozik. Hasznilják
leginkább a szaglás, ritkábban a tapintás tárgyairól.
Mély, forró, tartót énemény.
Értik a /tűt 0090, a virágillata, a ganéj Mise. ÉrtOc
„Társasága lángzó érzemények ,
a /«W> *»'<*«& weíey. Mindezt határtalan móddml it
Kinos emlék és kihalt remények."
ki lehet ejteni : Érteni a/Utt nógat, a virág Matat,
Vörösmarty.
a ffon<; bűiét. Érteni a /<J0yo<, meleget.
ÉRZERŐ, (én-erő) ősz. fn. Erő vagy tehetség
ÉRZIKE, (ér-r-i-ke) fn. tt Áru*. Külföldi növ. képesség , mely a benyomásokat felfogja , s a lé- vények neme, mely több fa-, cserje- és fafajokat foglekkel közli. Beltö ét kttltS énerS. Finom, élet, tartót lal magában , s melyek érintés által némi érzékenységre matatnak , midőn leveleik , szirmaik flletésre
ÉRZÉS, (ér-z-és) fn. tt értét-t, tb. —ék. 1) Az öszvehúzódnak. (Mimosa, Mímosa pndica, sensitiva).
érzékek cselekvő vagy szenvedő állapota , midőn vaÉRZŐKÉ, (ér-z-ő-ke) 1. ÉRZIKE.
lamit ércének. V. ö. ÉREZ. Hidegnek, melegnek énéte.
ÉRZŐTEHETSÉG, (érett-tehetség) lásd : ÉRZ
Oyifnyorénét.
ERŐ.
, Mélyen az tekint magába
ÉRZŐSZARV, (érző-szarv) ősz. fa. Némely roKi bús érzésben ül."
Kölcsey.
barok szarvai vagy csápjai, melyeknél fogva énének.
2) Jelent érző tehetséget vagy hajlamot Éten ember- (Antennáé). Jobb és szokottabb : etap.
ÉRZÜLET, (ér-z-ül-et) fn. tt értOiet-ít. Lásd :
ben semmi értét ninct. 3) Köz beszédben használják
ÉRZELEM, 2).
értet helyett. V. ö. ÉRZET.
ÉRZÉSTELEN, (ér-z-és-telen) mn. tt értét-t,
ÉS, (1), (régente röviden is eléjön : ét; rokon
tb. — ék. Aki nem érez, kinek érzései nincsenek. V. vele a latin ét , hellén én, rfit, szanszkrit m [köt]
ő. ÉREZ, ÉRZÉS.
stb. V. ö. S bötü) ; kötszó , mely által a tárgyak és
ÉRZÉSTELENSÉG, (ér-z-és-telen-ség) fn. tt. eszmék öszvekőttetését , egymáshoz közelgését, folyértéttelentég-ét. Érzés nélküli állapot vagy tulajdon- tonosságát, együvé valóságát jelentjük. Egybekapság, melynél fogva valaki nem éréi, a benyomásokra csolunk vele 1) egyes szókat, fogalmakat, körülmémeg nem indul.
nyeket Itten é» ember. Ég ét föld. Erőt ét gyöngt.
ÉRZÉSTELI, ÉRZÉSTELJES, (érzés-teli v. Jön ét megy. Jól ét rottul. Innen ét HL 2) egyes
-teljes) ősz. mn. Nagy mértékben erező, érzéstől egé- mondatokat Legyen trSttég a vitek kötött, ét válót*szen elfogódott A német „gefühlvoll" betű szerinti na el a viteket a vitektSl. Ét erSttéget ctütála át
fordítása.
Itten, ét elválauttá a viteket. (Mózs. L k. 6—7.).
ÉRZET, (ér-z-et) fn. tt értet-ét. Elvont ért szó,
Használatára nézve megjegyzendők e követs ám. azon benyomás, mely az érzés által támad ben- kezők :
nünk. Rövid, elmúló, hotttú, tartót értet.
1) Midőn valamely névhez, mint alanyhoz több
mellékvagy főnevet jelző gyanánt kapcsolónk, elég
„És szemén a kedv s bú érzetének
az ét kötezót egyszer, t i. az utolsó előtt kitenni, pl.
Gyors tusai egy könyben küzdenek."
A Duna, Tina, Dráva és Stdva f oly ók mentében. NaErdélyi János.
gyobb nyomatosság kedvéért azonban külön-külön is
ÉRZETÁR, (érzet-ár) ősz. fn. Átv. ért Érzetek kitétethetik, pl. Én ét nSm, ét gyermekeim, ét münUn
bősége, sokasága. Gyönyörük értetárába merülni. Köl- ctelédím tterenctéOemk lettünk. A költők, sőt néha a
tői eléadásba való.
prósairók is, rövid szabatosság okáért egészen elÉRZETDÚS, (érzet-dús) ősz. mn. Sok érzettel hagyjak, pl.
tölt. Énetdiit köUSi mű. Értetdtit kebel , n(v. V. ö.
„Mars mord dühe amit ér , vág ,
ÉRZET.
Bont, dönt, tör, ront, sújt, zúz, öl"
ÉRZETOÓCZ, (érzet-gócz) ősz. fn. Némely emKisfaludy S.
bertadósok szerént azon pont a nagy és kis agyvelő
között, hol a geréncz végződik , s hol a lélek az ér- Ily kihagyások vannak az ily mondatokban :
zések benyomásait észreveszi ; mások szerént maga a megy, jár kel, Üt fitt, tU főt, dúlfiU, ti rí,
kis agy. (Commune sensorium).
lóg stb. , melyek egy időben való cselekvést
ÉRZETLEN , (ér-z-etlen) mn. tt értetlen-t, tb. állapotot jelentenek. Hasonlóan elhagyatík az é» oly
— ék. Amit nem erezünk , ami érzetet nem gerjeszt jelzők elszámlálásakor , melyek együtt léteznek , pl.
VSrStfehér táttU, f eketekék f oltok , melyek ősxvetett
Érzetlen etapát. Határozóilag ám. érzetlenül.
ÉRZETLENÜL, (ér-z-etlen-fil) ih. A nélkül, szók gyanánt együvé iratnak. Ellenkező esetben elhogy éreznők, benyomás nélkül. Értetlenül átérni választatnak, pl. vöröt ét fehér tdnU, azaz egy vörös,
valamely sebem műtéteién. Értetlenül eltűnt föld- és egy fehér zászló; fekete ét kék folt, azaz egyik
fekete, másik kék folt
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2) £1 nem hagyható az ét, midőn az öszvekötendö uókat, mint önállókat akarjuk megkülönböztetni, pl. Kemencét éi Velencte nem mindegy. Ét a
jyitaflid aép ét jó. Énét te, jó barátok vagyunk. Egy
ti kcttö, át három. Az éjjel fagyott ét havazott. NagylelUUeg ü vtiétUl vitette magát. Dunán innen ét túl.
Oda ü vissza.
3) Néha az egészen bevégzett körmondat, tehát
pont után is élhetünk ét kötszóval, midőn tudniillik
ttmenetül vágj következtetésül használjuk, pl.
, Szabadság, itten hordozák
Véres zászlóidat.
S elindítanak legjobbjaink
A bosszú harcz alatt.
És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Hegfogyva bár, de törve nem ,
Él nemzet e hazán."
Vörösmarty.
4) Ét helyett rövidített «-sel élhetünk általán,
UakÖTetkező szó hangzóval kezdődik, pl. Mindenható t igát Itten. A mássalhangzók előtt pedig csak
*Uor, ha a könnyebb kiejtés és széphangzat nem
szénied általa pl.
„Szép, jó s vitéz volt a kedves."
Kisfaludy S.
Ellen esetben, kivált a sziszegő «, sz és z betűk után
'«gy előtt a rövidítésnek nincs helye, pl. roszúl hang»»nék: odrö* t tárga síinek; poros t száraz út. Ilyesmit csak a költőknek ritka szabadságból engedhetni meg. V. ö. S, és különböztetésül MEG kötszó.
Ifikor lehet az ét helyett w-sel élni. V. ö. IS.
ÉS, (2), önh. Tijdivatosan használják étik (pluit)
belyett, pl. és a* ttS.
—ÉS, névképző, mely mindenféle igéből fönenket alkot, vastaghangu párhuzamos társa: ás, mint:
ti-tt áll-át, ver-és mar-ás, ev-ét, io-át, verekéd-ét, tolaM-ás stb. Bővebben L —ÁS, képző.
—ESZ, (1), vastaghangon : —ász, névképző,
"unt : kert-étz, ökr-étz, ügy-ész, kan-á«z, madár-ász
>tb. Részletesebben L —ÁSZ, képző.
—ESZ, (2), igeképző, vastaghangon: —ász, mint:
bgtl-in, eger-étz, fürj-est, hadar-átt, leotor-átz stb. 1.
-ÁSZ, kép*ő.
ÉSZ, ftu tt étz-t v. est-et, tb. esz-ek (ritkán,
T
*£7 »lig BMználják). Személyraggal : énem, eszed,
«*, ettünk, ettétek, estik v. estük. Némely ragok és
képzők előtt mindig megtartja az ékezetet, mint .tóé, érnek, éaíSl, éttrSl, énből, észnél, észlel. Némelyek előtt ékezettel és a nélkül használja a szokás,
•int: éltén T. tűén van, énre v. etzre jött, énbe v.
t*At vette. Némely származékokban egyedül röviden
ciratozik; mint: eaéi, ettelöt, eszmél, esztelen, sőt a !
tökélyeknél maga a törzs is eléfordul röviden : esz.
Mindig rövid : nsü ; honnan : féleszü, vízenzü stb. :
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1) Legszélesb ért. felsőbb lelki tehetség, mely minden
állatok között az embernek egyedüli sajátsága. Ás
ember eszes állat. 2) Szorosabb és bölcsészeti ért. azon
lelki tehetség, mely fogalmakat, elvont eszméket alkot, midőn elmellőzve az egyest, változót, esetékest,
egyedül azt, mi a létezőben általános és szükséges,
vizsgálja, mi által elvont fogalmakra tesz szert. (Die
Vernunft, ratio). 3) Köz ért. tehetség, mely a tárgyakat felfogja, mely a dolgokba belát. Jó ész, okos ész,
mély ész, éles ész. Eszén van. Eszén jár. Eszeden járj.
Eszén kívül van. Eszére jön.
„Kövesd az ész s tapasztalás
Örök törvényeit"
Bacsányi János.
Első boldogság a jó ész. (Km.) Tűt az ette, mint a
Bari czigány lovának (km.) Alá nőtt az ette, mint az
ökör farka (km.) Bujdosik az ette, kotlik a* esze. Megkótyagosodott az esze. Megbomlott esze kereke. Lába
szárába szállott az este (km.) Akinek ette nincs, nagy
marhája sincs (km.) Helyén az esze. Ninct helyén át
esze. Észre venni valamit. Magát észre venni. Estre
térni. Eszére tért. Több ész mint erő (km.) Többet észszel mint erővel. Észszel indulj, okkal járj (km.). 4)
Kedv, kedély, lelki állapot. Derült, vidám est. Komor ész. 5) Emlékező tehetség. Észszel tartani. Eszébe
hozni. Eszébe jutni, juttatni. Észben tartani. Este
ágában sem volt. Eszébe venni valamit. Eszéből kiverni a szomorú gondolatot. 6) Gondolat. Más ette
jött. Bujdosik az esze. Változó észttel bír. Eszét holmi
haszontalanságokon futtatja. Másutt jár az este. Más
esze jött. Eszében tincs. Valakinek eszét eltéveszteni,
megzavarni. Sajátságosán áll ez ilyen öszvetételekben : eszeficzamodott, eszement, eszefordúlt, eszefogyott,
eszeveszett (ember). Eszefúrt ám. ravasz, furfangos
eszü. Elme és ész között azon általános különbség
van, miszerént ész gyakorlatibb természetű; .például
észrevenni, észlelni valamit' oly tárgyról értjük, mely
kívülünk létezik; ,elmélkedünk', midőn csak inkább
gondolatban, gondolatokkal foglalkodunk.
Származékok : estei, eszelős, eszet, eszme, esztelen (mind ékvesztők); újabb alkotásúak eszély, észlel.
Úgy látszik, hogy eredeti jelentése az erős lélekzést, szívást jelentő sz hangban rejlik, innen a
szesz szó is. Hasonló öszvefüggés van a leh, lehel és
lélek között. Rokonul tekinthető a szanszkrit aszú e
ászien (ám. lehelet, száj), továbbá a hellén !ffi)pt v.
íffttpt, s német wisscn. Csagataj nyelven isz v. Itt
(Abuska). Finnül aisli.
A török üsz-lll ám. eszes.
ÉSZBELI, (ész-béli) mn. tt énbeli-t, tb. —ék.
Észben levő ; észt illető, észre vonatkozó.
ÉSZBIZONYSÁG, (ész-bizonyság) ősz. fn. Észből, vagy mint a bölcsészek mondják, előleg (a priori) vett okokon alapuló bizonyság. Éssbizonysággal
megmutatni a lélek halhaílanságát, az Isten létét.
\
ÉSZELLENÉS, (ész-ellenes) ősz. mn. Ami a
gondolkodó énz törvényeivel meg nem egyezik. Éaz35*
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ellenes állitás volna pl. hogy valamely test egyszerre'
fekete és nem fekete, négyszögü, éa nem négyszögü;
hogy kétszer kettő nem négy; hogy az egész nem
nagyobb egyes részeinél stb.
ÉSZELLENI, (ész-elleni) 1. ÉSZELLENÉS.
ÉSZERŐ, (ész-erő) ősz. fn. Az észnek tehetsége, hatása, melynél fogva működéseit végzi, vagy
mások fölött uralkodik. A* éttero kifog oe anyagi erűn.
—ÉSZÉT, (ész-et) ősz. képző termettet szóban.
L. -ÁSZ.
ÉSZFOGALOM, (ész-fogalom) ősz. fn. Felsőbb,
elvont értelemben vett fogalom vagy eszme, mely úgy
keletkezik, ha az ész az egyes létező tárgyak altalános és szükséges jegyeit elvonja, pl. ember, mely
ezen jegyekből: énét és állat van képezve, észfogalom (conceptns ratíonis), mely csak az észben létezik, mert valóságban általános ,etnber' nincs, hanem
osak egyedek, d. m. Péter, Pál stb.
ÉSZFOGAT, (ész-fogat) ősz. fn. 1. ÉSZFOGALOM.
ESZI, (1), (ész-i) mn. tt e*z*-t, tb. —ék. Észhez tartozó; észt illető, észre vonatkozó. Szokottabb
M utóbbi érteményekben : énbeli.
ESZI, (2), pnazta Fejér megyében; helyr. Éttibe, —ben, —bSl. Némelyek szerént rövid «-vel :
ESZI.
—ESZIK, (ész-ik) az én képző, He mint szenvedő igeképzővel egyesülten, pl. enyénik, tenyénik
szókban. L. —ASZ igeképző.
ÉSZIRANY08. (ész-irányos) ősz. mn. Szokottabban 1. ÉSZSZERŰ.
ÉSZJOG, (ész-jog) ősz. fn. Jog, mely a józan
ész sngalásán alapszik, melyet magából az észből
merítünk. Énjogndl fogva tüot mát némelyét megtérleni. Kőzőnségesb néven : terméttetjog.
ÉSZKÉP, (ész-kép) ősz. fn. 1) Azon kép, mely
a tapasztalt tárgyak észrevétele által a lélekben támad vagy alakúi. (Idea). Másképen : enme. 2) Némelyek szerént: elmélet (theoria). V. ő. ELMÉLET.
ÉSZKÖVETKÉZTETÉS , (ész-következtetés)
ősz. fn. Az észnek azon működése, midőn bizonyos
előzményekből valamit kihoz. (Ratiotínatio).
ÉSZLEL, (ész-lei v. ész-l-el) áth. m. énlel-t.
Észrevesz valamely külső tárgy benyomását, melynek
irányt adni nem áll hatalmában, eszébe veszi (observat). Énlelni valamely látott, hallott tárgyat. Különbözik a szoros értelemben! tapasztalástól. V. ő. TA
PA8ZTAL.
ÉSZLELÉS, (ész-lel-és) fn. tt énhUt-t, tb.
—dk. A lélek működése, midőn valamit észlel V. ő.
ESZLEL.
ÉSZLELET, (ész-lel-et) fn. tt inlelet-et. Éwle
lét elvont értelemben.
ÉSZOK, (ész-ok) ősz. fn. Ok, mely észből van
merítve; valamely állhatnak észen alapuló bizonyítéka.
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ÉSZPARANCS, (ész-parancs) ősz. fn. Panna,
melyet a józan művelt ész ad, pl. Tégy jót, ktriOá a
gonont, tokéletettítd magadat, beetüld mát tum&yü.
ÉSZPRÓBA, (ész-próba) ősz. fn. lásd : É8ZBIZONYSÁG.
ÉSZREHOZ, (észre-hoz) ősz. áth. Valakit * hibából , tévedésből igaz útra vezet, magába térít, felvilágosít.
ÉSZREHOZÁS, (észre-hoz4s)ösz.fn. Cselekvő,
midőn a tévedésben levő észt igaz útra térítjük, midőn valakit bizonyos dologról felvilágosítunk, vagy
magába térni segítünk.
ÉSZRÉM, (ész-rém) ősz. fn. Eszmei képtelenség , mely az ész törvényei szerint nem létezhetik.
(Chimaera).
ÉSZREVEHETETLEN, ÉSZREVÉHETLEN,
(észre-vehet[et]len) ősz. mn. Amit észrevenni nem lehet; elrejtett, elrejtőzött, eltitkolt; tapasztalás att
nem eshető. V. ő. ÉSZREVÉSZ. Határozóilag ám.
észrevehetetlen módon.
ÉSZREVEHETETLENÜL, ÉSZREVÉHETLENÜL, (észre-véhet[et]lenfil) ősz. ih. Olyan módon, ölj
képen, hogy észrevenni ne lehessen; titkosan, suttómban, elrejtőzve. Énreoehetlentil kivenni a* eruényt
mát ttebébSl. Énrevehetlenill bectilttni a hátba.
ÉSZREVEHETŐ, (észre-véhető) ősz. mn. Amit
észre lehet venni, tapasztalható, megtudható, kitűnő.
ÉnrevehetS etalát. Énreveheiö megtavaroddt.
ÉSZREVÉHETŐLEG , (észre-véhetőleg) őu.
ih. Tapasztalhatólag, kitfinőleg. ÉnrevehetSUg SCM «
ctempénkedétt. ÉnrevehetSUg fogyni, vénülni.
ÉSZREVÉSZ, (észre-vész) Ősz. áth. 1) Valamely
tárgynak benyomását, hatását eszével fölfogja, annak
lételét öntudattal tapasztalja. Énrevenni a nobálxn
elbújt tolvajt. 2) Vizsgálódás, kutatás által valaminek nyomába jut A vadait énreoeni a botorban lappangó nyulat. A figyelmei mtíbiró énre vem a mfi übáü ét hiányait.
ÉSZREVÉT, ÉSZREVÉTEL, (észre-vét v. -vétel) ősz. fn. 1) A lélek működése, midőn a tapasztalati tárgyak benyomását, hatását az énekek által felfogja ; szabatosabban szólva: énreveoét. S) A tapasztalt, ismert tárgyakról tett vizsgálatból kihozott, kifejtett különös eszme vagy igazság. Énrecételetet
tenni valamely műről. Nekem tSbb étnrevételeim vannak e tárgyról. Tudományát, müvétteti éuerevétekí.
Ninct temmi éttrevétel ellenét (Reflexió, Observatio).
ÉSZREVÉTLEN, (észre-vétlen) ÖM. non. Amit
észre nem veszünk, amit föl nem lelünk , ami az éu
figyelmét kikerülte vagy kikerüli. Némely éftrevétlen
hibák maradtak a nyomtatványokban. Határozóilag ám.
észrevétlenül.
ÉSZREVÉTLENSÉG, (ésrre-vétlenség) ősz. fn.
A lélek azon állapota, midőn valamit nem vess észre,
midőn figyelmét bizonyos tárgy kikerüli. Éurevtíle*tégbol nem vittonomi a konontétt. ÉtfrevétleniégbSl
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ÉSZREVÉTLENÜL, (észre-vétlenül) ősz. ih. 1)
Az ész figyelmét kikerülve; a nélkül, hogy észre
vennök. Észrevétlenül Mopodzni a mulatságból. ÉszrevétlenUl bectuimi valahová. 2) A nélkül, hogy a
tapasztalt, vizsgált, figyelemre vett tárgyra nézve különös eszménket, véleményünket, nyilatkoztatnák ki.
Énrevétlenül visszaadni a szerző munkáját. ÉszrevétItntU helybenhagyni a jegyzökönyvet.
ÉSZREVÉVÉS, (észre-vévés) ősz. fn. Ész működése, midőn a külső tárgyakat figyelembe veszi.
ÉSZREVÉVÖ, (észre-vévő) ősz. fn. Aki valamit
("ízrevesz, kinek figyelme valamire kiterjed.
ÉSZSZERŰ, (ész-szérű) ősz. mn. Az ész törvényeivel megegyező, az ész sugalmát követő; olyas,
mit a józan ess javai!, helyben hagy ; minek helyes
oka van. Észszerű javítás. Észszerű vállalat. Másképen : okszerű.
ÉSZSZERŰEN, (ész-szérüen) ősz. ih. 1. ÉSZSZÉRÜLEG.
ÉSZSZÉRÜLEG, (ész-szérfilcg) ősz. ih. Az ész
törvényeivel megegyezöleg; az ész sugalma, javallása,
helybehagyása szerint; úgy, mint az ész tanácsolja.
ÉíuzerUleg intézkedni.
ÉSZTAN, (ész-tan) ősz. fn. 1) A bölcsészettan
elemi, elméleti része, mely a gondolkodás szabályait
adja elé, vagyis arra tanít, mikép kell helyesen gondolkodnánk, és szerzett ismereteinket rendeznünk,
alkalmaznánk. Tinta, ét alkalmazott észtan. (Logika
pora, ét adplicata). 2) Szélesebb ért. használták némelyek ásón ismeretek öszvegét, melyeket a gondolkodó éez tiszta elvont fogalmakból alkot, melyek különösen az ismeret és lénytanban adatnak elé. 3)
Könyv v. munka, mely ezen tanokat magában foglalja.
ÉSZTANI, (ész-tani) ősz. mn. Észtanhoz tartozó, azt illető', arra vonatkozó. Észtani szabályok. Étztani étzrevételek, hibák. Észtani igazság.
ÉSZTANILAG, (ész-tanilag) ősz. ih. Észtan
szabályai szerént. Ez észtanilag hibásan van mondva.
Észtanilag szerkeszteni a miivet. Észtanilag hamu ál'.itát, következtetés.
ÉSZTÖRVÉNY, (ész-törvény) ősz. fn. Törvény,
mely az észen alapszik, melyet az ész hoz, természeti
törvény, kfilönböztetésül a hatott törvénytől. Lásd :
ÉSZJOG.
ÉSZVALLÁS, (ész-vallás) ősz. fn. Természeti
vallás, mely a legfelsőbb lény iránt tiszteletet, a lélek halhatlansága felől meggyőződést stb. egyedül az
énből merített okoknál fogva parancsol, különbözte
téral a hozott, tényleges, kinyilatkoztatott vallástól.
ÉSZVALÓ, (ész-való) ősz. fn. Való, vagy inkább
lény, mely egyedül az észben létezik, vagy melynek
létezhetéce az ész törvényei, szabályaival nem ellen
kezik. (Ens ratíonis).
ÉSZVILÁG, (ész-világ) ősz. fn. Elméleti világ,
azaz olyan, milyet az ész egyedül elméletileg állít
elé, elméletben, gondolatban létező világ. Ettől különbözik ás én világa, mely ám. az ész belátása, fel-
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fogása, derültsége, világossága. Az est világánál szemlélni a^dolgokat.
ÉT, (1), (származását 1. é elvont gyök és rokonságait estik k. ige alatt) fn. tt. ét-eí. Egyszerű,
eredeti, régi szó étel v. evés helyett Hogy tettetni
étét. (Üt simularetur manducasse. Bécsi codez). Jeleimen jobbára csak öszvetételekben használtatik t
étvágy, étlap, étszoba, étterem.
Képzésre hasonló tét, vét, lét, ií(al) hit, w<(el)
szókhoz, lásd : TESZ, VÉSZ, LESZ, ISZIK, HISZ,
VISZ.
A törökben ét ám. hús.
ÉT, (2), a régieknél, hol é is jön elé éj helyett,
ennek tárgyescte vagy általán t képzős alakja : ét
által (Bécsi, és Nádor-codex) ám. éjt v. éjen által.
— ÉT, ritka használata névkdpző, elejön tótét
és menyét szókban. L. —ÁT képző.
— ETA, ősz. névképző, úgy látszik, nem egyéb
mint tí-6 (régiesen é-tó is), pocséta (pocsító) és bokréta
(bokorító) szókban.
ÉTADAG, (ét-adag) Ősz. fn. 1. ÉTELADAG.
ÉTÁLDOZAT, (dt-áldozat) ősz. fn. Az ó szövetségben így neveztetett a veretlen áldozat némely
növénytermékekből, pl. lisztből, gabonából stb.
ÉTÁRUS, (ét-árus) ősz. fn. Vendéglő, laczikonyhás, ki kész ételeket árul. Piacéi étárusok.
ÉTASZTAL, (ét-asztal) ősz. fn. Asztal, melyről
enni szoktak, különböztetésül az iró-, varró-, piperestb. asztaloktól. V. ö. ASZTAL.
ÉTBÉRLÖ, (ét bérlő) ősz. fn. Személy, ki bizonyos időre, a járandó ételekért, élelmezésért, vendéglőben vagy más étárusnál előfizet.
ÉTEK, (ét-ék v. é-tek) fn. tt. étket, tb. étkek.
Szcmélyragozva : étkem , étked, étke, étkünk, étketek,
tikok. Általán, minden tápszer, mit az ember bevesz,
megeszik, akár eredeti nyers és készitetlen, akár főtt,
sült, pirított stb. állapotban véve. Húsétek, zsíros,
vajas, olajos étek. Borsos, foghajmás, túrós étek. Tök-e
vagy titrós étek f (Km.) Nehéz, könnyű étek. Feladni
OÁ étkeket az asztalra. Az étek és étel szók közt alig
tesz a közszokás különbséget; azonban úgy tapasztaljuk , hogy a köznép az étek szót akkor használja
inkább, midőn ékesebben akar beszélni.
— ÉTEK, ősz. igerag (= e-ték és é-eték), pl.
kéretek =r kére-eték és kéré-etek. L. —TÉK, —TOK
rag, fa V. ö. Személynévmás.
ÉTÉKFOGÁS, (étek fogás) ősz. fn. Egyszerre
vagy egy tálban, edényben feladott étek. Három,
négy, öt étekfogás, azaz annyi tál étel.
ÉTÉKFOGÓ, (étek-fogó) ősz. fn. Szolgáló személy az úri asztaloknál, ki az ételeket hordja. Különösen a fejedelmi asztaloknál rangban levő tiszt,
ki innepélyes ebédeknél hivatalkodik. Császári, királyi
étekfogó. (Dapifer).
ÉTÉKHORDÓ, (étek-hordó) ősz. fn. 1. ÉTEKFOGÓ.
ÉTÉKLAJSTKOM, (étek-lajstrom) 1. ÉTLAP.
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ÉTÉKPIACZ, (éték-piacz) öaa. fn. Píacz, hol
különféle ennivalót árainak. Különösen, laczikonyha
a nyilvános piaczon.
ÉTÉKUNDOR, (éték-nndor) ősz. fit. 1) Utálat,
csömör, melyet étek okoz; 2) a gyomornak kóros
állapota, midőn az ételt épen nem kívánja, sőt undorodik tőle.
ÉTÉKVÁSÁB, (étek-vásár) 1. ÉTÉKPIACZ.
ÉTEL, (é-t-el v. é-tel) fh. tt étel-t, tb. —ék.
1) Tápszer, melyet az ember eszik; (amit pedig iszik,
az ital). Kövér, sovány étel. Böjti, M* étel. Ztiros,
tejet étel. Kata nem étel. (Km.) Étel, ital, álom, uttktéget « három. (Km.). 2) Érés. Étel előtt, étel kittben,
étel után v. végén.

ÉTETÖVÍZ, (etető-víz) ősz. fn. 1) Víz, mely
bizonyos rágó, emésztő szerrel vegyítve ás ércwt
kieszi, s mintegy kivési. 2) Állat-, féregölő mérges víz.
ÉTFOLYÁS , (ét-folyás) ősz. fh. Hasfolyis v.
hasmenés neme, midőn a bevett ételek csaknem egészen emésztetlen állapotban mennek el.
ÉTHÁZ, (ét-ház) ősz. fn. Yendéglőh&z, melyben pénzért enni inni adnak.
ÉTHELY, (ét-hely) ősz. fn. 1) Általán, hely,
hol enni szoktak. 2) Különösen, vendéglőház, étterem, étszoba.
ÉTIDÖ, (ét-idő) ősz. fia. Idő, melyben enni szokás. Reggeli, déli, etti étídö.
ÉTELÁRUS, (étel-áras) 1. ÉTÁBUS.
ÉTJEGYZÉK, (ét-jegyzék) ősz. fn. Jegyzék a
ÉTELBITANG, (étel-bitang) ősz. &. Nagyevő,
vendéglőkben, melyen az illető időre kész- vagy kéételpazarló, kenyérvesztogető.
szíthető ételek nevei és ára föl van jegyezve. MiskéÉTELEN, (é-te-len T. ét-len) 1. ÉTLEN.
pen : étlap.
ÉTELFOGÁS, (étel-fogás) 1. ÉTÉKFOGÁS.
ÉTKES, (é-tek-es) mn. tt étket-t v. —eí,tb.
ÉTELHORDÓ, (étel-hordó) ősz. fn. és mn. 1) —e*. Jó izttn evő, bőven evő. Ét a gyerek igen étket.
Személy, aki másoknak ételt hord, pl. az aratók, ka„Délben asztalodra röppennék,
szások ételhordója. 2) Amiben ételt visznek. Ételhordó
Étken vidám vendéged lennék."
kőtár, ételhordó véka, ctVbSr.
Kazinczy F.
ÉTELKOSÁR, (étel-kosár) ősz. fn. Kosár, melyÉTKEZ, (é-t-ek-ei) áth. m. étkettem, —tél,
ben a főzött, sütött ételeket valahová kihordják,
vagy melyben más konyháról, pl. vendéglőből ételt —éti. Etet, étkekkel ellát
hordanak.
ÉTKEZÉS, (é-t-ek-ez-és) fn. tt étketét-t, tb.
ÉTELKÖBÖL, (étel-köböl) ősz. fn. Gabonarész, —e,k. Bendes evés valamely terített asztalnál Venmelyet az aratók, nyomtatók, cséplők, étel fejében déglői étkezel.
kapnak az illető gazdától, pl. száz mérőtől két mérőt,
ÉTKEZIK, (é-t-ek-ez-ik) k. m. étket-tem, —tű,
vagy száz köböltől két köblöt; közönségesen két —étt. Rendesen elkészült ebédet vagy vacsorát eszik.
arató, caéplő stb. részhez egy ilyen rész jár. Néhutt:
ÉTKÖNYV, (ét-könyv) ősz. fn. Könyv, külökenyérré**, vagy ebédrét* a neve.
nösen a vendéglőknél, melybe a konyháról kiadott
ÉTELMABADÉK, (étel-maradék) ősz. fű. Ami ételek, illetőleg adagok számát feljegyzik.
tálalás után a konyhán, vagy jóllakás után az asztaÉTLAP, (ét-lap) ősz. fh. 1. ÉTJEGYZÉK.
lon megmarad a feladott ételekből. Ételmaradékot
ÉTLEN,
(1), (ét-len v. é-te-len) mn. tt. étlen-t,
adni a koldulnak.
tb.
—ék.
Ét
v.
étel nélküli, aki nem evett, éhgyoÉTELÖDK, (ét-el-őd-ik) belsz. m. ételSd-tem,
—tél, —ott. Belsőképen, magában emésztődik vala- morral levő. Étien gyomor.
ÉTLEN, (2) (1. föntebb) ih. Éhen, étel nélkül,
miért Székely szó. Mátyásföldén : évelSdik. Mindkét
üres
gyomorral.
Étien nehéz dolgom*. Étltn ttomjan.
alakban az átv. értelemben vett eme igével egy

eredetű.
ÉTELPENÉSZ, (étel-penész) ősz. fn. Penész,
mely a sokáig állott, áporodott ételt megfogja.
ÉTET, (ét-et v. é-tet) áth. m. étet-tem, —tél,
—itt. 1) Enni ad. Másképen : etet. 2) Mérget ad be
valakinek, midőn meg igekötő járul hozzá. Megetetni
valakit. 3) Szilárd, kemény testet bizonyos erős folyadékkal elkoptat, elvásat Elétetni a vaiat válasttó
vittel. Kiétetni pokolkSvel a teb keményedétét.
ETETÉS, (ét-et-és v. é-tet-és) fn. tt. étetét-t, tb.
—e*. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit etetünk,
megetetünk, kiétetűnk. V. ö. ÉTET.
ETETŐ, (ét-et-ő v. é-tet-ő) fn. tt étetS-t. Mérges szer, mely az állatot megöli; különösen kisebb
kártékony állatok, férgek ellen használt öldöklő pép,
folyadék stb. PatkányétetB, Ügyéleté,

ÉTLENSÉG, (ét-len-ség) fn. tt étlentég-éi. Étel
hiánya, éhes állapot Étlentég miatt ellankadni.
ÉTMENÉS, (ét-menés) ősz. fii. 1. ÉTFOLYÁS.
ÉTÖ, (é-t-ő) mn. Székely tájszó, ehelyett:
étetS (,méreg' értelemben). ÉtSt adott bt neki (Kriza
János). Hasonló képzésű : itó, az okor-itá (= ököritató) helynévben.
ÉTSZEKRÉNY, (ét-szekrény) ősz. fn. Szekrény
az éléskamrában vagy konyhában, hol az ételnek való
eleséget vagy a maradék étkeket tartják.
ÉTSZOBA, (ét-szoba) ősz. fn. Szoba vagy terem , melyben rendesen enni szoktak. Vendéglői étttoba.
ÉTTÁRS, (ét-társ) ősz. fn. Személy, ki velünk
egy asztalnál, egy tálb'.l enni szokott.
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ÉTTEREM, (ét-terém) ősz. fn. Terem a nagyobb
űri hazaknál, vendéglőkben »tb. hol ebédelni, vacsoráim, szóval, étkezni szokás.
ÉTVÁGY, (ét-vágy) ősz. fn. A gyomor azon állapota, midőn az eledelt kívánja. Nagy étvágya van.
Jé étvágyat kívánok.. Az eddig használt korcs etyepttye, sőt a szájit szók is mar ritkán használtatnak.
ÉV, (1), fa. tt evet, tb. evek. Személyragozva :
«ím, eved, eve, evünk, evetele, evők, l. EV, (2).
ÉV, (2), fn. tt év-ét. Köz szokás szerént azonegy értelemben használtatik esztendő szóval. De némely etetekben kizárólag csak ezzel élünk, pl. másod
évi, harmad évi, negyed évi, vagy manód éve, harmad
évt, negyed éve múlt. Én ötöd éve történt, tehát, úgy
litiák, akkor, midőn határozottan múlt időrö'l
•wtorok.
Eredetére nézve lehet vagy annyi mint (v,
t l egy <v, azaz egy kör az időből; Fabri Thelauros-a szerént is annut tulajdonképcn árculus
ét őrben velut focit. Vagy pedig annyi mint av, azaz
mos, avult, a minthogy némely származékai is, pl.
ívtuk, évik, újabb korban : elévtí, elévül, a második
jelentésre matatnak. Véleményünk szerént, minthogy
csakugyan kettős értelme van (legalább a származékokban), mindkét származtatás — mintegy két szónak tekintvén azt — helyesnek látszik. Egyébiránt
szokták a latin aevum, s hellén álcát szókkal is rokonítni, azonban ezek jelentéseihez inkább csak a második értelemben látszik közeledni. Finnfii vuotsi.
ÉVA. Női kn. tárgyeset, Évát, többes Évák.
A Biblia szerént az első asszony neve. Éva anyánk.
Éva bányai. A héberben: khavváh (íW^ melynek jelentése : élet, ezen szótól : kháváh = él.
ÉVAAKLA v. ÉVAELA, puszta Bihar megyében ; helyr. Évaklá-n, —ró, —ról.
ÉVA-CSÁRDA , puszta Somogy megyében;
helyr. Éva-Ctárdá-n, —rá, —ról.
EVANGÉLIUM, L EVANGÉLIUM.
ÉVBÉR, (év-bér) ősz. fn. Bér, melyet a cselédeknek, szolgáknak évszámra szokás fizetni. Inasok,
kocsisok, ttolgalányok évbére.
ÉVDÍJ, (év-díj) ősz. fia. Nemesebb szolgálatokért, hivatalviselésért, vagy jutalomképen évenként
járófiseté*.
ÉVEDIK, (év-ed-ik) k. m. éved-tem, —tél, —itt.
Igen elérik. Mondják a gyümölcsökről, melyek az
érés idejét túl múlják, s megkásásodnak. Máskép :
évik v. ivOc.
ÉVEDT, (év-ed-t) mn. tt évedt-et. Ami igen
elérett, kásás. Évedt dinnye, körte.
ÉVEG, székely tájszó, 1. ÜVEG.
ÉVEL, (év-el) önh. m. ével-t. Évről évre tart,
eltart Évtl töveinkben emléketete. (Perennat).
ÉVELÉS, (év-el-és) fn. tt. évelés-t, tb. —ék.
Évről évre tartat.
ÉVELŐ, (év-el-8) mn. tt. tvdö-t. Ami évről évre,
több évig tart (Perennis).
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ÉVELŐDIK, (é-T-el-«-d-ik) belsz. Valamely
l kedvetlen dolog miatt töprenkcdik, tépelődik, boszonkodik, vagy mint mondani szokás, eszi magát. Máskép : ételödik.
ÉVES, (év-es) mn. tt éves-t, v. — ét, tb. —ék.
Esztendős, ami egy évtől, esztendőtől fogva létezik.
Két éves, három éves gyermek, azaz két, három év
előtt született. A fiatal barmokra nézve fű szó használtatik : harmadfü, negyedfii etiled, üstS.
ÉVEZRED, (év-ezred) ősz. fn. Ezer évre terjedő
időszak, időfolyam. Csaknem évezredig lakja már a
magyar mostani hazáját.
ÉVFOLYAM, ÉVFOLYAMAT, (év-folyam v.
-folyamat) ősz. fn. 1) Egy év egészen véve elejétől
végig. Ezen évfolyamaiban sok nevezetes dolog történt.
2) Átv. ért. mind azon egybetartozó tárgyak, dolgok öszvege, melyek egy év alatt történtek vagy végeztettek, pl. egy év alatt mondott, vagy egy évre
való egyházi beszédek gyűjteménye egy évfolyamatöt teszen. A Magyar Tud. Akadémia munkálatinak
tizenhatodik évfolyamaid.
ÉVFORDULÁS, (év-fordulás) ősz. fn. Az időfolyamatnak egy év bevégeztével másra átmenése;
egy évnek tételese, és másiknak kezdete.
ÉVFORDULAT, (év-fordulat) ősz. fn. Annyi
mint évfordulás, elvont értelemben, vagyis tárgyilag
nem alanyilag véve.
ÉVHASZON, (év-haszon) Ősz. fn. Évi jövedelem ; éven által behajtott tiszta nyereség.
ÉVI, (1), (év-i) mn. tt. évi-t, tb. —ék. 1) Esztendöbeli, esztendőből való. Harmad évi gabona. Első
évi szerzemény. Másod évi joghallgató. 2) Évre való,
évet illető. Évi járadék, két évi bér. 3) Évenként történő. Évi szemle, évi hadgyakorlat.
ÉVI, (2), ÉVIKÉ, (Év-i, Év-i-ke) női kn. tt.
Évit, Évikét, tb. Évik, Évikék. Éva névnek kicsinyezője. Máskép : Évicza, Vicza.
ÉVIK, (év-ik) k. 1. ÉVEDIK.
ÉVÍT, (év-ít) áth. 1. ELÉVÍT.
ÉVKÖNYV, (év-könyv) ősz. fn. 1) Valamely
társulat munkálatait, történetét évenként- eléadó
gyűjtemény. A Magyar Tudományát Akadémia évkönyvei. 2) Történetek gyűjteménye általában, mely a
részletes eseményeket szoros időrendben jegyzi föl.
Tacitus évkönyvei.
ÉVKÖNYVIRÓ, (év-könyv-iró) ősz. fn. Személy,
ki évkönyvet v. évkönyveket ír. V. ö. ÉVKÖNYV.
Régi kolostorok, városi községek, tudományos társulatok évkönyvirói.
ÉVLAPOK, (év-lapok) ősz. fn. többesben. Évenként kiadatni szokott értekezések , tudományos közlések stb. gyűjteménye. Kisfaludy-társaság évlapjai.
ÉVNAP, (év-nap) ősz. fn. Nap, melyen valaminek éve, esztendeje betelik, különösen innepélyes
nap, mely évenként egyszer fordul elé, pl. születési,
házassági évnap.
ÉVNEGYED, (év-negyed) ősz. fn. Az évnek
negyed része, azaz, három hónap. Tágasabb ért. ai
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egyenetlenül négyfelé osztott évnek egy-egy része,
pl. a h&zbérfizetésre nézve Jakabtól sz. Mihályig egy
éraegyed, jóllehet csak két hónapra terjed; ellenben
ez. Mihálytól Gyertyaszentelőig négy hónap tesz egy
évnegyedet
ÉVNEGYEDÉNKÉNT, (év-negyedénként) ősz.
ih. Különkfilön minden évnegyedben. Évnegyedenként
fieeíni a ctelédelctt, metterembereket, hátbért.
ÉVNEGYEDÉNKÉNTI, (év-negyedénkénti)öss.
mn. Évnegyedenként történő. Évnegyedenként fizetét.
ÉVNEGYEDÉS, (év-negyedés) ősz. mn. 1) Egy
évnegyed óta létező, három hónapos. Éonegyedtt gyermek. 2) Évnegyedenként történő, megjelenő. Évnegyedet gyUlét. Évnegyedei nemié, vittgálat. Évnegyedet folyóirat.
ÉVNEGYEDI, (év-negyedi) ősz. inn. Évnegyedet illető, arra vonatkozó. Évnegyedi hdtbér.
ÉVNEGYEDPÉNZ, (év-negyed-pénz) ősz. fn.
Pénz, melyet bizonyos czim alatt, pl. a falusi, elemi
tanodákban évnegyedenként kell fizetni; szokottabban > kántorpént, minthogy a fizetési időhatár a kántornapokhoz van szabva. V. ö. KÁNTOR.
ÉVPÉNZ, (év-pénz) ősz. fn. Viselt hivatalért
vagy szolgálatért évről évre járó fizetés, jutalom, segédpénz ; miskép : évbér, és évdíj.
ÉVREND, (év-rend) ősz. fn. Az évek folyásának
bizonyos időponttól számított rendé, sora. Keretttény
évrend, mely Krisztus születésétől kezdődik. Mohámmedanutok évrendé, mely Mohammed futásitól veszi
kezdetét (Aera). Misképen : évsor.
ÉVSOR, (év-sor) ősz. fn. 1. ÉVREND.
ÉVSZAK, (év-szak) ősz. fn. Az évnek azon része, időkőze, mely alatt a föld a nap körüli pályájának egy-egy negyedét megfutja. Tavatti, nyári, Biti,
téli évnak. Tágasabb ért évnek rövidebb vagy hoszszabb része, mennyire abban különféle munkákat végezni , vagy mulatni szokás. Aratási, ttüreti ívnak.
PUrdüi, fartangi ívnak. (Saison). V. ö. IDÉNY.
ÉVSZÁM, (év-szám) ősz. fn. Több éveknek bizonyos időponttól, kezdettől számított mennyisége.
Urunk ttttletétenek évttáma.
ÉVSZÁMADÁS, (év-szám-adis) ősz. fn. Számadás az évenkénti bevételekről és kiadásokról. V. ö.
SZÁMADÁS.
ÉVSZÁMOLÁS, (elszámolás) ősz. fn. Történettanilag ám. az éveknek bizonyos időponttól, valamely nevezetes eseménytől kezdve följegyzése. Sínai,
indiai, egyiptomi, gVrög, római, keretzíény stb. évtzámoldt.
ÉVSZÁZAD, (év-szászad) ősz. fn. Száz esztendőből álló, száz évre terjedő időszak. Urunk nUletéte
utáni títenküenetedik évttátad.
ÉVTIZED, (év-tízed) ősz. fn. Tíz évre v. esztendőre terjedő időszak. Egy évtized alatt tok történhetik. A títenküenetedik itatod eltö, mdtodik, harmadik évtúede.
ÉVŰ, (év-fi) mn. U. évü-l, tb. —ék. Éves, esztendős. Két, három, négy ívű. Sok^évtí munka.
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ÉVÜL, ÉVÜL, (év-ül) önh. m. (M-t. Idfil, vénül, korosodik. 2) Jogtanilag : bizonyos , a törvényben meghatározott időszak után valamely jog egyik
féke nézve megszűnik , másikra nézve pedig életbe
lép. V. ö. ELÉVÜL.
ÉVÜLÉS, (év-ül-és) fn. 1. ELÉVÜLÉS.
ÉVÜLHETLEK, (év-fil-het-len) mn. tt évWetlen-t, tb. —ék. Ami nem évülhet V. ő. ÉVÜL,
ELÉVÜL.
ÉVÜLT, (év-ttl-t) mn. L ELÉVÜLT.
ÉVÜNNEP, (év-ünnep) ősz. fn. Ünnep, mely
emlékezetül évenként , vagy egy évben egyszer tartátik. Buda vitttavételének évtinnepe. Templom fül
mentelétének évilnnepe.
ÉVVÁLTOZÁS, (év-változás) ősz. fn. Midőn a
régi év betöltével új év kezdődik. Minthogy u évek
különféle időponttól számíttatnak , innen van : polgári, egyháti, katonai stb. évváltozás.
É WERS , (év-vers) ősz. fn. Mestersége* vers,
melyben a római számokat jelentő M. D. C. L. X.
V. I. betűk öszveszedve, azon évet fejezik ki, melyre
a ve« Íratott (Chronostichon), példánl az esztergomi
sírbolt feliratában :
PrlnCIpIs a RVDna sVCCessorVMqVe Söpöri.
= 1824.
Ilyetén versek a magyarban is fordulnak elé.
EZ, tájdivatosan ám. is; 1. ezt
—EZ, névképző vit-ét és igeképző tat-ál szóban ; ugyanaz a rövid hangú e* (s át) képzővel ; és a
föntebb! szókban is hihetőleg egybeolvadás által lett
hosszúvá vita-et és tnte-es-ből.
Éttán , tájdivatos etután helyett
ÉZSAIÁS , ÉZSIÁS , (eredetileg héber szó :
.•V?tf' ám. segély vagy üdv istentől), férfi ka. tt.
Éuaiát-t , tb. — ok. Esaiaa , Isaias ; neve a bibliai
nagy jósok (próféták) egyikének.
ÁI z-btn TŰ 1IU csikk.

F, kisded alakban /, tizenegyedik bötü a magyar ábécéében, s a mássalhangzók sorában hatodik.
Mint folytonos, (folytonosan ejthető) mássalhangzó a
vele járó e őnhangzót elül veszi föl (ef v. eff) ezért a
félhangtókhot is soroltatik. Különben fnvással járó
kiejtése után /útid hangnak is nevezzük, s hangmaerví
általános minőségénél fogva az ajakhangok osztálya
bán van helye, s némely, szókban rokon társaival, ú.
m. b, p, v, m hangokkal föl szokott cseréltetni, mint :
f odor bodor , fiüing bilUng , fige bige , fergetyü pergetyii, fanyar vonyár , fekete vakota,féttekv<M*ok,f
fordítva iv (ív-ik gyöke) , fict vic* , fiakand viemkttttd,
figyel vigyát , finctáro* vinaáro* , fon von , ftryfnc*
virgonc*, far mar-t par-t, fitat mutat stb. Áll e* máa
nyelvekben is , pl. a hellenlatin philomela szó után
magyarosodott ftilemiU sióban meglehetős épen meg-
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megmaradott, mar a török bitlbul-ltcn az / is az m is (Km). Magas v. vén fa alatt jobb nyugonni. (Km.)
b-ti változott Mint fúvó hang, a szí vasi «z-vel vagy Terméketlen fára senki követ nem liajtí. (Km.) Maga
t-rel é» a leheléai A-val is rokonítható, pl. fűzfa Ba- alatt vágja a fát. (Km.) Ne rázd azt a fát, mely maranyában szíítfa, f oh ász toh-aj , fanyar sanyar, fa- yától hullatja gyümölcsét. (Km.) Szálfa v. egy fa nem
rig türSg; fedd szid; fő hő. Egyébiránt a magyar erdő. (Km.) Fára mászni, fán fészkelni. Ne menj (v.
mindig szabatosan ejti ki, s különösen a le.grokonabb, mászsz) fára, nem esel le. (Km.) Fát gyümölcséről isde nála szelídebb v vei sein szokta fölcscrélni, mi ál- merik. (Km.) Fa nem esik le egy vágással. (Km.) Mitalában minden szelíd és k«méuy rokon hangokról dőn a fák külön fajait nevezzük, ezekhez is rendesen
ál). Rülönböztetésfil az ajkakut bezáró l p .szervro- hozzáteszszük a fa szót, pl. cserfa, bükkfa, tölgyfa,
konoktól, mint imént érintők, fúvó betűnek, illetőleg fenyüfa, tiszafa, körtefa, almafa, szilvafa , s ott ahol
hangnak is mondatik. Némely hangutánzókban zár- az értelemnek nem árt, el is hagyatik, pl. cser, bükk,
bülü gyanánt hallatszik , mint : p í f , paf, puf, vyif, tölgy, fényű; de tiszafa, almafa szóknál nem, mert
ayaf, rSf. A dölf, csörf, csalf(a.) kajf, csúf szókban Tisza, alma mást is jelentenek. 2) Az élőfák , vagy
alkalmasint a részesülő ó S változott / betűvé, dőlő cserjék törzsöké vagy ágai kivágott s bármely módon
dölf, ctörö csörf, csaló csalf stb. Mint szóképző az a földtől elválasztott állapotban. Kemény , puha, neimént clsoroltakon és kanaf szón k í v ü l , a magyar héz, könnyű, szívós, pudvásfa. EpUletfa, tuti f a, szernjelv egyetemében alig fordul elé, ellenben /-vei számfa. Nyalábfa, hasábfa, ölfa, dorongfa. Vágott fa.
kezdődő gyökszóink száma mintegy 80-ra rúg. A Rósz fát tett a tűzre. (Km.) Fát fürészelni, hasogatni,
szanszkrit s finn nyelvekben teljesen hiányzik. A hé- vágni. 3) Számtalan eszköznek, és szerszámnak neve,
berben s görögben ph pótolja.
mely fűből készült. Altalfa, árboczfa, ászokfa. Bitáfa.
Az / hang jelentésében alaphangtcst a fuvás, Gántárfa. Határfa. Hámfa. Kaptafa. Kapufa. Búinnen észleljük általán , hogy benne a fuvás , lehelés csút vett a kapufától. (Km.) Ollófa. Sátorfa. Hordd
fogalma más nyelvekkel is közös ; ilyen a magyarban el a sátoifádat. (Kin.) Hajtófa. Egy hajtófát sem ér.
mHga az egyszerű fú ige, (hellénül y v<T«a>, lat. f ló, (Km.) Piszkafa. Házasodik a lapát, elvette a piszkajlart, szlávul fukám, mely némely más árjaesaládbun f r í t . (Népd.) Átv. ért. uborkafa. Föllépett az uborkar ve változik, pl. a szanszkritban vá, a németben méhen). fára. (Km.). 4) Használják melléknév gyanánt, B ám.
Különösen 1) A melegséget, beltömöröilést jelentő fából álló, xaló, készült, vagy fára vonatkozó, azt ilizókban kifelé fúvó : fő v. föl, főz, fiit, fül., fojt, fúl; lető, s a vele együtt álló névvel rendszerént öszvea hideget a más kellemetlen érzést vagy bizonyos íratik, pl. faagy, faféreg, fogómba, fafuró, fagyöngy,
visfezatartózkodást jelentőkben a lélekzést behúzó : fahaj, faház, fakalán, fakép. Olt hagyott a faképnél.
fagy, fáj, fázik, fél (ige). 2) Távolra hatást vagy élénk (Km.) Fakéreg. Annyit használ, mint ebnek a fakéreg.
mozgást (fuvádi, lehelési fokozódást) fejez ki ezek- (Km.) Fakutya. Mindig nevet, mint a fakutya. (Km.)
ben : fűi, ficzánkol, ficzkand, fityeg, fuly, forr, főnig. Faiskola. Fapollura, fapénz. Bolondnak a fapoltura
3 Emelkedést (a fölfelé törekvésben szintén fuvási v. fapéiiz is jó. (Km.) Faszekér. Eb a faszekere, ugyan
fokozódást) vagy magassági távolságot ezekben : far, helyén űz esze. (Km.) Fatarisznya. Zörög, mint a fa/'. fej, fel, fenn, föd, fal, fa, fű. 4) Az ajkak moz- tarisznya. (Km.). 5) Sok magyar helységek neveiben
ám. falu vagy falva, pl. Asszony f a, líalásfa, Pódafa,
gásira vonatkozik ebben : fal (igeszó).
Figyelmet érdemlő nyelvünkben , hogy ínig a b Pfttrfa, Sói osfa , azaz Asszonyfalva, Balásfalva stb.
és p hanggal kezdődő szavaink között számosan van- Ilyen nevű helyek Icgszámosabbak a szóröviditést
nak , melyek valami puifadtat, dudorút, gömbölyűt, különösen kedvelő dunántúli magyaroknál.
köröset jelentenek , az / és v kezdetnek között (az >•
Származékai : fáégz, fai v. fái, fás, fatálán stb.
alaphangunkon kivül) alig van egy-kettő, ezek is csak
Rokonok vele takele nyelven Afrikában : fa,
filtakozáske'pen mint: fütykös = bütykös, fodor = továbbá a parszi és pehlvi van, zend vana, szanszkrit
bodor. £ tünemény szószervileg onnan magyarázható, vana (erdő), persa bún, si'nai mű (arbor ; lignuin), finn
hogy a b éa p az ajkak érintkezése által képx.ödik, pun, német Baum, goth bagm, angol beam. A perzsa
ellenben a v és/mint nem érintkezők az ajkak kö- bam, s héber "132 pedig magast jelentenek, épen
zött mintegy átsikamlanak s elfuvódnak, minélfogva a
úgy mint az egyszerű magyar'/e, mely alapfogalomtérben inkább távolságra vonatkozó szók vczérhangjai.
ban a növények legmagasabb nemét jelentő /a-val
FA, fa. tt. fát, tb.fák. 1) Növény, mely tömör,
egy értelmű.
* több évekig folyvást vastagodó derékkal törzsökén
FA ABRONCS, (fa abroncs) ősz. fn. Fából, küfölül a légbe emelkedik, s bizonyos magasságnyira
lönösen,
faágból, pl. mogyoróból készített abroncs.
ágakat, lombokat, és leveleket hajt. Máskép : clöfa.
Fiatal, vén, ntddr, vastag, termékeny, terméketlen, ép, V. ö. ABRONCS. Tájejléssel, nevezetesen Eger vidébfkgit, vad, oltott, erdei, kerti, gyümölcsös fa. Nehéz kén, egyszerűen fa, pl. Két hordóm van vasban a többi
iyg fából giíftt tekerni. (Km.) Addig hajtsd a fát, fában = faabroucsban.

FAABRONCSOS, (fa-abroncsos) ősz. mn. Faf iy fatál. (Km.) A mely fából horoij akar lenni, ide,11 mtgyörbül. (.Km.) Nagy fát mozgatsz. Nagy fába abroncscöal ellátott, kerített, erősített. Faabroncsos
rágtad a fr.jsxft. A száraz fa ii.cllett a nyers is megég. hm-dntdtuy. V. ö. ABRONCS.
SZÓTÍK

II. KÖT.
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FAÁG, (fa-ág) ősz. fn. Az élőfának ága, akár
nyers, akar száraz állapotban véve. Faágból csinált
giS*s. Stárat faágakat ttedni.
FAAGY, (fa-ágy) ősz. fn. Fából csinált agy,
azaz melynek minden külső részei fából vannak, különböztetéstil a malma-, vetttS-, vaságyaktól.
FAÁGYU, (fa-agyu) ősz. fn. 1) Régen a Tárostromoknál használt sajátságos lövőgép, melylyel a
falakat rongálták, s a kapukat bedöntötték. (Petárda).
2) Kifúrt faderékból készített, s vasabroncsokkal erősített pótlékágya.
FAÁLLÁS, (fa-állás) ősz. fn. 1) Hely, hol a
levágott épület- vagy tűzi fát tartani szokták. 2) Fából csinált emelvény, pl. a kőmívesek, kazalrakók
uámára.
FAÁRU, (fa-ára) ősz. fn. 1) Eladó fa, legyen
az szerszámnak, épületnek , vagy tűzre való. 2) Fából készült edények, szerszámok, pl. hordók , kádak,
talicskák, tekcnők , lapátok, ekék stb. A Bakonyból
tok fodrot stállitanak a petti vásárokra.
FAÁRUS, (fa-árus) ősz. fn. Személy, ki épületvagy tűzi fát árai, ki fával kereskedik.
FABÁB, (fa-báb) ősz. fn. 1. FABABA.
FABABA, (fa-baba) ősz. fn. Kis gyermekek,
kivált leánykák játékszere fából, mely gyermekese
alakra van készítve, éa felöltöztetve. Átv. ért. oly
személy, ki merő gyávaság és ügyetlenség, ki valaminek csak nevét viseli, s más működik helyette.
(Pictas mascnlus).
FABANKÓ, (fa-bankó) ősz. fn. Bankó, azaz
mankóféle támaszbot, mely fából van csinálva. V. ö.
BANKÓ, (1).
FABAK, (fa-bak) ősz. fn. Ácsok, favágók eszköze, melyre a Átrágandó, vagy fűrészelendő gerendákat, hasábokat helyezik. V. ö. BAK.
FÁBEL, (fa-bél) ősz. £n. Taplószerfi puha, rugalmas anyag, mely a faderekak és faágak kellő közepét foglalja el, s mely a fiatal fákban különösen a
lágynemüekben, pl. bodzákban, füzekben, nagyobb
szokott lenni, s idővel mindig szűkebbre szorul öszve.
Mondják fa uéké-nek is. (Medulla).
FABÉR, (fa-bér) ősz. fn. Bér, melyet némely
helyeken az illető erdőbirtokosnak a fáészási jogért
fizetni szoktak. V. ö. FÁÉSZ.
FABETÜ, (fa-bettt) ősz. fn. Fából faragott betű.
FÁBIÁN, (Fabiut, Fabianiu latin nevek után,
melyek hihetőleg fába szótól eredtek) férfi kn. tt.
Fábián-t, tb. —ok. Fábiánná. ÖrdtfgUtö v. ordSgtítS
Fábián. (Km). Fábián ét Sebettyén vértant*.
FÁBIÁNFALVA, puszta Nógrád megyében;
helyr. Fábiánfaivá*, —ró, — ró*.
FÁBIÁNHÁZA,fiainSzathmár megyében; helyr.
Fábiánhátá-n, —rá, —ról.
FÁBIÁNRA, puszta a Nagy-Kunságban; helyr.
Fábíánká-n, —rá, —ról.
FÁBICSAK, (fa-bicsak) ősz. fn. Bicsak, melynek fanyele van; néhntt: kutttora, gúnyosan : béka-
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FABIMBÓ, (fa-bimbó) Ősz. fn. Bimbó, melyet
a fa szokott hajtani. V. ö. BIMBÓ.
FABOGÁR, (fa-bogár) ősz. fn. Mindenféle bogár, mely különösen a fákon szeret élődni. V. ö.
BOGÁR.
PABOT, (fa-bot) öez. fn. Fából való bot, különbőztetésfil más anyagból pl. nádból, vasból csinált bottól.
FABOTOLÁS, (fa-botolás) ősz. fn. A fa ágainak
levágása, lenyeséae. V. ö. BOTOL.
FABOTOLÓ, (fa-botoló) ősz. fn. Munkás, erdő10, ki a fák ágait levagdalja, lenyesi. Máskép : ágerdWS. V. ö. BOTOL.
FABRIKA, (a latin fabriea szóból) fn. tt. fabrikál. A müveit nyelvből már kiavult, helyette lásd :
GYÁR.

FABRIKÁL, 1. GYÁRT.
FABRIKÁS, 1. GYÁROS.

FABUGA, (fa-buga) ősz. fn. Némely fákon, pl.
csereken, tölgyeken teremni szokott buga, azaz csomódad, tömör állományú kinövés. V. ö. BUGA.
(Tnber).
FABUNKÓ, (fa-bunkó) ősz. fn. Göcsös, csomós
véggel ellátott bot, dorong. Fabunkéval ütni a barmot. V. ö. BUNKÓ.
FACS, hangutánzó elvont gyök, melyből faetar
és ennek származékai erednek. Egyébiránt egy a
megfordított ctav (melyből csavar stb. ered) szinte
elvont gyökkel.
FACSÁK, (fa-csák) ősz. fn. A faderékból kinövő és szétváló főágak, melyek csak gyanánt állanak
a derékhoz képest V. ö. CSÁK.
FACSAR, (facs-ar) áth. m. facsart. Nedves
testet, pl. beáztatott ruhát, czitromot, szőlőt stb.
nyomkod, szorít, teker, hogy a benlévő nedv kifolyjon, mely némi facs hanggal szokott megtörténni. A
narancsot, ha érésen facsarod, végre, keserűt bocsát.
(Km.) Kifacsarni a megmosott és öblített ruhákat. Belé
facsarni az ételbe a. cetírom levét. Átv. ért. erőtet,
szorít, kényszerít. Kifacsarni valakiből a 'szót, titkot.
Különböztetésül v.ö. CSAVAR, (l). Egyébiránt a kettő
jelentése több származékokban öszveűt, mint-. facsartí, facsarog, faesarot.
FACSARÁS, (facs-ar ás) fn. tt. facsar ás-1, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit facsarunk. V. ö.
FACSAR.
FACSARÉK , (facs-ar-ék) fn. tt. faesarék-ot. 1)
Azon nedv, lé, melyet facsarás által kinyomunk. Ruhafacsarék, ctitromfacsarék, szölöfacsarék. 2) Facsarás által öszvetekert, öszvegúzsolt test.
FACSARÉKOS, (facs-ar-dk-os) mn. tt. facsartkot-t v. —át, tb. — ok. Tekerékes, tekercses, tekerős, öszvefacsart Facsarékos ruhadarab.
FACSARGÁS, (facs-ar-g-ág) fn. tt. facsargát-t,
tb. —ok. Átv. ért. ugyanannyi, mint otavargás. V.
ö. CSAVARGÁS.
FACSARGAT, (facs-ar-g-at) áth. és gyakorit*, n>.
faesargat-tam, —tál. —ott, pár. facsargass. Folyto-
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nosan, több ízben facsar, kifacsar. V. ö. FACSAR. kifakadó enyvszerfi, ragadós nedv; másképen: métga.
V. ö. CSIPA.
Kifacsargatni a megmosott fehérruhát.
FACSIZMA, (fa-csizma) ősz. fn. Tulajdonkép a
FACSARGÓ, (facs-ar-g-ó) mn. és fn. tt. facsargót. Átv. ért. ám. csavargó, azaz tekervéuyes, görbe fapapucsnak, faczipőnek, czókónak gúnyos, tréfás
utakon bolygó, czél nélkül kódorgó. V. ö. CSA- neve.
FÁCSKA, (fa-acs-ka) fn. tt fácská-t. Kicsi fa.
VARGÓ.
FACSOMÓ, (fa-csomó) ősz. fn. 1. FAGÖRCS.
FACSARI, (faca-ar-i) mn. tt. facsarí-t, tb. — ak.
FACSÚSZ, (fa-csúsz) 1. FAKÚSZ.
Átv. ért. sanyarú, fösvény ember, ki mindenből mintFÁCZÁN, (latinul phasianus, németül Fosán,
egy pénzt facsar, vagy magától a szükségeseket meglengyelül fazyan, csehül baxant stb., némelyek szerént
vonva, öszvezsugorodik. Aljas nyelven : faszán.
FACSARINT, (facs-ar-int) úth. m. facsarint-ott, Phasts folyamtól Kolchisban vette a nevét, honnan
htn. —TI* v. —ont, pár. —s. Nedves, leves testet először az Argouauták hozták Európába); fn. tt. fácsak úgy könnyeden, egy nyomással, tekeréssel kö- czán-t, tb. —ok. A vadtyúkok egyik faja, meztelen
lábakkal, hosszú farkkal, s fülei mellől kinőtt tollrülfacsar. V. ö. FACSAR.
bokrétával, bóbitával. Hímé v. kakasa kitünőleg szép
FACSARINTÁS, (facs-ar-iut-ás) tt. facsarintás-t,
tollakkal ékeskedik. Arany, ezüst fáctán. Kevély, örtb. —ok. Egyszeri, könnyed facsarás.
vb's fáczán. Öszvetételekben : Fáczánhús, fáczántoll,
FACSARÍT, FACSARIT, (facs-ar-ít) áth. m. fáczánmadár.
factarít-ott, htn. —ni v. —ám', pár. —s. Erősebb
Allattudományi ujabb nyelven : bóbitár.
facsarást tesz, csavarít. Egyet facsarílott rajta.
FÁCZÁNÉB, (fáczán-éb) ősz. fn. Vadászeb,
FACSARÓ, (facs-ar-ó) mn. tt. facsarót. Oly mely a fáczánok nyomát, tartózkodásuk helyét szagnedves, hogy ki lehet facsarni. Facsaró víz vagyok, lászsza, kifürkészi.
úgy megáztam.
FÁCZÁNJÉRCZE, (fáczan-jércze) ősz. fn. N6V
FACSARODÁS , (facs-ar-od-ás) fn. tt. faesaro- tényfáczán, mely tojik és költ.
dás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valamely test facsaFÁCZÁNKAKAS, (fáczán-kakas) ősz. fn. Hím
rodik. V. ö. FACSARODIK.
fáczán, mely a nősténytől sokkal ékesebb tollai által
FACSARODIK, (facs-ar-od-ik) k. m. facsarod- első tekintetre megkülönböztethető.
FÁCZÁNKERT, (fáczán-kert) ősz. fn. Kerített
töm, —tál, —ott. 1) Nyomás, szorítás, tekerés által
körülfonódik, meggörbül. Facsarudik a yúzszsá tekert hely, liget, bokros tanya, hol a fáczánokat kellő vivessző. 2) Nyomódik, kinyomódik. Facsarodik a víz gyázat alatt nevelik, tenyésztik.
FÁCZÁNOS, (1), (fáczán ős) mn. tt. fáosános-t
a ruhából, a lé a czitromból.
FACSAROG, (faes-ar-og) öiih. m. facsarog-tam v. —át, tb. —ak. Fáczánokkal bővelkedő, azokhoz
v. facsarg-ottam, —tál v. facsarg-oltál, facsarg-ott, tartozó ; fáczán hússal készített. Fdctános sziget, táhtn. facsarogni v. facsargani, v facsaryni. Atv. ért. jék, Fáczánot káposzta.
görbe, tekervényes utakon jár, kel, bolyong. EgyérFÁCZÁNOS, (2), (1. föntebb) fn. tt. fácnánot-t,
telmű a ctavarog igével. Hasonló jelentésű : fa- tb. —ok. 1) Hely, kert, liget, hol fáczánokat tenyésznyar og.
tenek. Fáczánosban tilos a vadánál. 2) Személy, ki
FACSAROS, i/acs-ar-oa) um. tt. facsarot-t v. fáczánokat nevel, azokra felügyel.
—át, tb. —ak. Tekert, tekerös, tekervényes, ami
FÁCZÁNTENYÉSZTÉS , (fáczán-tenyésztés)
facsarva, körülgörbítve van. Facsaros derék, öv. Atv. ősz. fű. 1) Vadnevelő intézet, melyben fáczánokat
ért. egyenetlen, ravasz, álutakon működő. Facsaros neveluek, szaporítanak. 2) Munka, foglalatosság a
lelkű ember. Facsaros út, ösvény.
fáczáuok szaporítása körül.
FACSART, (facs-ar-t) mn. tt. facsartat. 1) NedFÁCZÁNTENYÉSZTÖ, (fáczán-tenyésztíf) ősz.
vétől, levétől nyomás, szorítás, tekerés által megfősz mn. és fn. Aki fáczánokat nevel, szaporít.
tott Facsart ruha. Kifacsart c-'.'rom. 2) Kinyomott,
FÁCZÁNTOJÁS, (fáczán-tojás) ősz. fn. A fáfacaaras által kisajtolt. Decsináltba facsart czilromlé.
FACSING, (fa-csing v. —csüng) ősz. fn. tt./a- czánmadár tojása. V. ö. TOJÁS.
FÁCZÁNVADÁSZ, (fáczáu-vadász) ősz. fű. 1)
cting-ot. Levágott faágak, vesszők. Nyitrán : fásáig
Némelyek az olasz fascina, [francziául fascine, Vadász, ki fáczánokat nevel. 2) Aki vadon tenyésző
fáczánokat fogdoz, lödöz.
németül Faschine] szótól szarni '.ztatják.
FACZIPÖ, (fa czipö) ősz. fn. Könnyű fából, pl.
FACSINTOS, (facs-int-os) mn. tt. facsintos-t v.
—át, tb. —ak. Lábakról mondják, melyek térdben hársból készített talp, melyet czipő v. papucs gyanánt
begörbedve összeverődnek, máskép : kacsiba. Gyöke szíjjal a lábhoz csatolva viselnek hazánkban is néfa.cs, mely alapfogalomban csavarásra, tekerésre, ille- mely vidékbeli svábok.
FACZIPÖS, (1), (fa-czipös) Ősz. inn. Faczipöt
tőleg görbülésre vonatkozik. Átvitt ért. helytelen !
magaviseletü.
j viselő. Faczipös svábok, szenetegek.
FACZIPÖS, (2), (I. föntebb) ősz. fn. MesteremFACSIPA, ifa-csipa) ősz. fn. Némely fák, pl. j
meggy-, cseresnye-, szilvafák stb. derekaibúi, ágaiból ber, ki faczipőket készít.
36*
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FACZÓKÓ, (fa-czókó) ősz. fii. 1. FACZIPŐ.
FÁCZOL, (fácz öl, a német Falt, faltén szók
után alakaltnak látszik), áth. m. f ácscolt. 1) Valamit
rétegez, rétegenként öszverakosgat; ráuczokra szedeget Fáctolják a könyökötök a bekötendő íveket.
Gyolcsot, vátmat fdctolni. 2) A bőrkészitőknél ám.
a bőrt vakarja.
FÁCZOLÁS, (fácz-ol-ás) fh. tt. fáctolát-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit fáczolunk. V. ö.
FÁCZOL.
FACZÖVEK, (fe-czövek) ősz. fh. Fából faragott, készített aövek. V. ö. CZÖVEK.
FÁD, áth. m.fád-tam, —tál, —ott. Valamely
nyulékony, öszvehajtható testet, eszközt, péld. kötelet, lánczot, fonalat, bosszú hálót öszvehdz. Fádják
a hajótok a kikötendő' hajó alatlságait. A haldtzok
fádják a vübSl kihatott hálót.
Rokon vele a szanszkrit badh, bandh és vat,
vant, melyek öszvekötést, tekergethet jelentenek. továbbá a hellén asdám, latin pedio, német Fádén,
Bánd, binden stb.
FÁDÁS, (fád-as) fa. ttfádás-t, tb. —ok. Öszvehajtás, tekergetés.
FADD, falu Tolna megyében ; helyr. Född-ön,
—rá, —r6l.
FADERÉK, (fa-derék) ősz. fa. A fának vastag,
tömör része, mely a törzsökből kinő, s bizonyos magasság útin ágakra széled. Vastag, vékony, sudár,
törpe faderék.
FADÉZMA, (fa-dér ma) ősz. fa. Dézma, melyet
a jobbágyok az úrbéri erdőkből adnak az illető földes uraságnak.
FAECZET, (fa-eczet) ősz. fn. A vegytanárokuál, savany, melyet vegytani módon némely fákból
vonnak ki. (Acidum ligui). Higgatztott, nyers facetet.
FAEDÉNY, (fa-edény) ősz. fn. Fából készített
edény. Nagyobb/éle faedények péld. kádak, hordók,
szapulók. Kisebbek péld. kannák, mozsarak, fatálak,
fiitányérok stb. V. ö. EDÉNY.
FAEPER, (fa-eper) ősz. fn. Eperfa gyümölcse,
különböitetéafil a földi epertől. V. ö. EPER, EPERFA.
FAÉSZ v. FÁÉSZ, (fa-ész) önh. m. faéiz-tam,
—tál, —ott, 1. FAIZ.
FAESZTERGÁLYOS, (fa-esztergályos) ősz. fn.
Esztergályos, ki fából készít némely miveket. V. ö.
ESZTERGÁLYOS.

FAESZTERGÁS, (fe-esztergás) 1. FAESZTERGÁLYOS.

FAFEJSZE, (fa-fejsze) ősz. fii. A német Holtaxt
után fordítva ám. favágásra szolgáló fejsze, különböztetésül ai ács- vagy faragóftjstétöl.
FAFÉLE, (fa-féle) ősz. mn. 1. FANEMÜ.
FAFÉREG, (fa-féreg) ősz. fh. Általán, mindenféle féreg, mely a fákon és fákból élődik. Szorosb
ért. azon féreg, mely a legkeményebb fába is berágja
magát, s azt lassanként porhanyóvá emészti. V.
«. 8ZÚ.
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FAFESTVÉNY, (fa-festvény) ősz. fn. Vegyéj szeli ért. némely fákból készített festvény.
FAFÉSZÉR, (fa-fészér) ősz. fn. 1) Fészer, hová
a vágott fát, ölfát berakják. V. ö. FÉSZER. 2) Fából
épült fészer.
FAFOLYOSÓ, (fa-folyosó) ősz. fn. Folyosó az
épületen, mely gerendák- vagy deszkákból van
ácsolva.
FAFÖDÖ, (fa-födő) ősz. fn. Fából készített
födő némely edényeken, pl. vízcsöbrökön, kannákon,
sajtárokon stb.
FAFÖZET, (fa-főzet) ősz. fh. Gyógyerejü fákból
készített főzet, gyógyital.
FAFURDANCS, (fa-fnrdancs) ősz. fh. Féreg,
hengereled, rovátkos burokban, mely a legkeményebb
fákat is keresztülfurchlja. (Teredo).
FAFÚRÓ, FAFÚRU, (fa-fúró v. -fúru) ősz. fh.
Fúró v. furú nevű szerszám, különféle famiveseknél,
pl. ácsok-, bodnárok-, asztalosoknál stb. V. ö. FÚRÓ.
FAGAZDA, (fa-gazda) ősz. fn. Gazda, ki a favágásra és eladásra felügyel. Különösen urodalmi
tiszt, ki az illető uraság fakereskedését kezeli.
FAGESZTENCZE, (fa-gesztencze) ősz. fh. Baglyába vagy kazalba rakott rőzsefa. V. ö. GESZTENCZE.
FAGGAT, jobban: FAKGAT, (fak-gat) áth. és
gyakoritó, m. faggat-tam, —tál, —ott. Eredeti ért.
úgy szorít, szorongat, nyomkod valamit, hogy fakadni
legyen kénytelen. Faggatni a halhólyagokat, a hupolyagokaí, a stSlSttemeket. Átv. ért. 1) gyötör, kínoz.
Addig faggatták, míg megdöglött. Agyon faggatni valakit v. valamit. Nem jó a kölyke* medvének fiát faggatni (Km.); 2) erősen vallat, mindent elkövet, hogy
valamit kitudakoljon. Akdrmint faggatták, el nem
drulá crinkottártait. Mindent megvallfk, csak ne faggassatok. V. ö. FAKAD.
FAGGATÁS, F.VKGATÁS, (fak-gat-ásj fn. tt.
faggatás-t, többes : —ok. Cselekvés, mely által valakit, vagy valamit faggatunk. V. ö. FAGGAT. A tok
faggatásra kivattotta bűntettét.
FAGGATÓDZÁS, FAKGATÓDZÁS, (fak-gató-d-oz-ás) fn. tt. fakg'itódtát-t, tb. —ok. Cselekvés,
midőn valaki fakgatódzik. V. ö. FAGGATÓDZIK.
FAGGATÓDZIK, FAKGATÓDZIK, (fak-gatód-oz-ik) k. m. fakgatódt-tam, —tál, —ott, htn. —ni,
v. —ont. 1) Tolakodólag, erőszakolva sürget valakit, hogy vallomást, titkot vegyen ki belőle. 2) Kötekedik, valakit szóval fakgat, szorongat.
FAGGATÓZÁ8, FAKGATÓZAS, (fak-gat-óoz-ás) 1. FAGGATÓDZÁS.
FAGGATÓZIK, FAKGATÓZIK, (fak-gat-o-o«ik) k. m. fakgatt-tam, —tál, —ott,- htn. —ni. L.
FAKGATÓDZIK.
FAGGYAG, FAGYGYAG, (fagy-ju-ag) fn. tt.
faygyay-ut. Kőfaj, mely talkföldből, kovaföldből,
agyagból, és vasrészvkből áll, külseje csillámtól, a
tapintatra olyan, mintha zsíros, v. faggyús volna.
(Talcum).

FAGGYANY—FAGGYÚS
FAGGYANY, (fagy-ju any) ösr. fn. Tű- vagy
csillagalakokban jegeczesült, szíu- és íz nélküli, olvadékony, e meleg borszeszbeu feloldható test, s n
faggyúnak fő alkotó része. (Stearin). Némelyek szerént: ttirany. Minthogy azonban az—any, —eny
képzők elemek elnevezésére fogadtattak el általában,
itt más képzőre volna szükségünk.
FAGGYAS, (fagy-ju-as) mn. tt. faggyat-t v.
—át, tb. —ok. 1) Faggyúval bővelkedő; faggyúval
töltött, megrakott Faggyal tejtttíSoetek.
Faggyút
edény, hordó. 2) Átv. ért Kövér, faggyú tapintású.
Faggyal kS.
FAGGYASODIK, (fagy-ju-as-od-ik) k. m. fagy
gyatod-íam, —(ál, —oU. Hízik, kövéredik. Átv. ért.
gazdagodik.
FAGGYAZ, (fagy-ju-az) áth. m. faggyá* tam,
—tál, —ott. Faggyúval beken, becsúnyít, bemocskol. Befaggyatni a bútorokat. Befaggyatni a beretvatríjat.
FAGGYÚ, (fagy-jú) fn. tt faggyút v. faggyal,
többes faggyúk T. faggyak. Személyragozva: faggyúm
v. faggyam, faggyúd v. faggyad, faggyúja v. faggyá
rtb. Állati kövérség a sejtszövetekben, mely a zsírnál és hájnál szilárdabb, kivált ha kiolvasztják, és
megtisztítják. Nevét kétségen kivfil a fagy szótól
vette jú képzővel megtoldva, mint tarjú, borjú, gyapjú
stb. mely képző tulajdonságot jelent; faggyú tehát
annyit tesz, fagyó tulajdonságú, mely könnyen fagy.
Erőtetett származtatás : fagy és gyú, azaz fagyhoz
hasonló oly test vagy oly fagyott test, mely gyújtható.
Rokonnak látszik vele a német felt, s ennek
rokonságai a dán feed, fed, angol fát stb.
FAGGYÚDAGANAT , (faggyú-daganat) ősz.
fn. A sejtszövetek kórállapota, midőn a bennök létező faggyú megkeményedik. (Steatoma).
FAGGYÚDAGANATOS , (faggyú-daganatos)
ön. mn. Akinek faggyúja kórosan megdagadt, faggyúdaganatban szenvedő.
FAGGYÚFA, (faggyú-fa) ősz. fn. Kisded fajú
fa Sínában, melynek háromszögű gyümölcse van, s
ennek magvait hófehérségű, és faggyuféle kövérség
burkolja. (Croton sebiferum).
FAGGYÚGYERTYA, (faggyú-gyertya) ősz. fn.
Felolvasztott faggyúból öntött vagy mártott gyertya.
FAGGYUKÁTRÁNY, (faggyú-kátrány) ősz. fn.
Kővéres, könnyű, fehér kőgyanta, mely a vizén felfii
úszik, s forró mondola-olajban felolvad.
FAGGYÚKÖ, (faggyú-kő) ősz. fn. Keményebb
állományú s nehezebbféle faggyukátrány.
FAGGYÚMIRÍGY, (faggyú-mirigy) ősz. fn. A
sejtszövetekben levő faggyúnak kóros megcsontosodása. (Glandula sebacea). Különösen mirigy, melyből
kövér, olajos nedv foly ki. Bőrnek faggytmirigye.
(Glandula sebacea cutanea).
FAGGYÚS, (fagy-jú-as) mn. tt faggyút-t v.
—át, tb. —ok. 1) Faggyúval bekent, bemocskolt
Faggyút etitma. Faggyú* gye, iyatartó. 2) Amiben
faggyú tartatik. Faggyút edény, hordó.
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FAGGYÚSALAK, (faggyú-salak) ősz. fn. 1.
FAGGYÚTÖRKÖLY.

FAGGYÚSAV, (faggyú-sav) ősz. fn. Sav, mely
vegyészileg faggyúból készül.
FAGGYUSÉRV, (faggyú-sérv) ősz. fn. A herezacskóban levő kövérségnek megkeményedése. (Steatocele).
FAGGYÚS2ÜRÖ, (faggyú-szűrő) ősz. fn. A
gyertyacsinálók szürűje, melyen a felolvasztott fagygyút átszűrik.
FAGGYÚTÖLCSÉR, (faggyú-tölcsér) ősz. fű.
Szappanosok, gyertyaöntők tölcsére, melyen a felolvasztott faggyút a gyertyamintákba töltögetik.
FAGGYUTÖPÖRTÖ, (faggyu-töpörtő) ősz. fn.
Bőrös, rostos állományú részek, melyek faggyuolvasztás után tömör állapotban maradnak.
FAGGYUTÖRKÖLY, (faggyú-törköly) ősz. fn.
A kiolvasztott faggyúnak söpreje, alja, salakja.
FAGGYÚTÜSZŐ, (faggyú-tfisző) ősz. fn. Hártya a faggyumirigyekben. (Folliculus sebaceus). V. ő.

FAGGYÚMIRÍGY.

FAGGYÚZ, (fagy-jú-oz) áth. m. faggyút-tam,
—tál, —ott, pár. —s. Faggyúval beken, bemocskol
valamit. Faggyúmi a kittáradt etümákat. Faggyúwn
a kitebetedett orrlikakat.
FAGGYÚZÁS, (fagy-jú-oz-ás) fn. tt faggyúnál-1, tb. —ok. Faggyúval bekenés, bemocskolás, be.
zsírozás.
FAGOMBA, (fa-gomba) ősz. fn. Fákon termő
gomba. Diófagomba, filtfagomba. Mérget fagombák.
FAGONDV1SELÖ, (fa-gondviselő) öu. fn. Gazdasági tiszt ki a vágott fára, ölfara felfigyel.
FAGOT, fn. tt. fagót-ot. Legvastagabb, s legmélyebb hangú síp, vagy kürt a fúvó hangszerek
között
Németfii Fagott, melyet némelyek a francna
fogod szótól származtatnak, mely ám. csomó; mások
pedig vagio, mugio, voeo latin szókból, magyarul bőg,
tehát fagót annyit tenne, mint: bőgött, azaz bőgő
eszköz.
FAGÖRCS, (fa-görcs) ősz. fn. A fák derekaiból
kidudorodó kemény csomó, bnczkó, csőrnek.
FAGUZSALY, (fa-guzsaly) ősz. fn. Molnárok
nyelvén ám. fából csinált cső, mely ax alsó malomkőbe van illesztve.
FAGY, (1), önh. m. fayy-tam, —tál, —ott. 1)
Személytelenül használva ám. merevítő, kemény hideg van. Úgy fagy, mnte erikorog. A* éjjel fagyott.
Majd ha fagy, hó let* nagy. (Km.). 2) Folyó, vagy
híg részekkel bíró test a kemény hideg miatt megmerevedik. Fagy a vi*. A tnettet italok neheten fagynak.
A tálban fenékig fagyott a ví*. Befagynak a folyók.
Belefagyott, mint a fehérvári béka a koetonyába. (Km.)
Elfogyott kete, lába. Houáfagyott a hó a kocnkerfkhe*. Réttegtégében megfagyott. 3) Átv. ért. hirtelen
támadó indulat, különösen megrettenés, elborzadás
miatt a vér mintegy megmerevedik, s eláll. Megfagyott a vér bennem, midőn a nagy vettélyt láttam.
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Származékai -.fagy (fn.), fagyai, f agyát, fagyául,
fagytál, faggyií, (= fagy-jú), fagyot, f agy talán stb.
Öszvetételei : fagypont, fagyrepedék, át-, be-, bele-,
el-, fel-, hottá; körül- , le-, meg-, öszve-, reá-, ttétfagy stb.
Azonosnak látszik a magyar fog igével, minthogy a hideg fagyasztás által mintegy megfogja,
megköti, megmerevíti a folyékony testeket; így az
•gészen rokon hangú hellén nrjffvfat ám. merevítem;
innen különösen: fagylatom, ettől: ntflái; valami merevített ; különösen : dér, finnül : pakkainen.
FAGY, (2), (1. föntebb) fn. tt. fagy-ot. 1) Kemény hideg, mely a folyó vagy nedves testeket megmerevíti. A kora fagy kárt tett a gyönge vetésekben.
Kitenni a háti a fagyra. Megvette a fagy. Fagyvette
rongyot koldút. Éretni a fagyot. Megdermedni a nagy
fagytél. Önt fagy, latrom fagy. 2) Kemény hideg által megmerevült test A fagy megbirja a szekeret.
Fagygyá vált a vít, tár, kátyol. 3) Jéggel készített
czokrászcsemege, máskép : fagylalt. 4) Átv. ért az
élénkségnek teljes hiánya, akar a társalgásban , akár
valamely szellemi miiben. Ezen ember merő fagy.
FAGY, áth. m. fágy-ott. Ormánsági szó. Fal,
habzsol. Ne fagyd ott a levett.
Rokon, sőt azonos vág szóval, mint különösen
fogyaték származéka is matatja ; noha némelyek a
fal szóból vélik ferdltettnek. Y. ö. FÁGYATÉK.
FAGYAL, (1), (fagy-al) áth. 1. FAGYLAL.
FAGYAL, (2), (1. fónebb) fn. tt. fagyaí-t, tb.
—öt. A kéthímesek seregébe és egyanyások rendébe
tartozó cseijenem, szölőgerezd alakú fekete bogyókkal, mely leginkább dombosabb helyeken és kerítéseken, mesgyéken tenyészik. (Ligustrum vulgare).
Igen szilárd, kemény fája van, olyan mint valamely
fagyott test, s talán innen vette nevét, vagy pedig
onnan, hogy a fagyot sokáig kiállja, s későn hullatja
leveleit
PAGYALBOGYÓ, ősz. fn. Fekete bogyó, mely
a fagyai nevű bokorfákon terem. A veret bort fagyaibogyó levével fetteni.
FAGYALÉK, (fagy-al-ék) fn. tt. fagyalék-oí. A
szakácsok- és czukrászoknfil, különféle levek, melyek
akár fagy, akár más mód által szilárddá alakittatnak,
s kocsonyaszerüleg elkészíttetnek. Ctitrom-, kávéfagyalék. Máskép : alattié. (Sulze). Ettől különbözik a
fagylalt
FAGYALFA, (fagyal-fa) ősz. fn. 1. FAGYAL.
FAGYALLEPKE, (fagyai-lepke) ősz. fn. Lepkefaj, mely a fagyai fákon szokott élődni.
FAGYALVffiÁG, (fagyai-virág) ősz. fn. A fagyalfának fehér virága, melyet némelyek gyógyszerül, különösen fogfájás ellen használnak.
FAGYÁH, (fa-gyám) ősz. fn. 1) Karó, vagy
akármiféle támaszték, melylyel fiatal vagy bármily
ingadozó fát a szelek ellen megerősítnek, vagy gyümölcscsel terhelt ágait ideiglen feltámogatják. 2) Támaszai szolgáló fa, vagy toskó, gerenda. Fagyámmal
erütüeni a ferde komáit.
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FAGYÁNY,(fagy-ány)fn.tt./aWá«y-<, tb. — ok
A czethalnak faggyúja.
FAGYAPJU, FAGYAPOTT, (fa gyapjú v. -gyaputi; fn. 1. GYAPOTT.
FAGYÁS, (fagy-ás) fn. tt fagyá+t, tb. — ok.
1) A folyó vagy hig részekkel biró testeknek kemény
hideg által megmerevedése. 2) Azon idő, mikor fagy.
Várjunk fagyaiig, majd akkor jobb itó let*.
FAGYASZT, (fagy-ászt) áth. m. fagyaast-ott,
htn. —ni v. —ám. Fagygyá változtat; azt teszi,
eszközli, hogy valami fagyjon, megfagyjon. Átv. ért,
merevít, folyásában megállít. Vért fagyatttani. Vérfagyatttí bortadat.
FAGYASZTAL, (fagy-asz-tal) áth. Ritka használatú. 1. FAGYASZT.
FAGYASZTÁS, (fagy-aszt-ás) fn. tt. fagyottíát-t, tb. —ok. Fagygyá változtatás, fagyottá tevés.
FÁGYATÉK, (fágy-at-ék) fn. tt fogyatékot.
Baranyai tájszó, ám. vágás, fogás, pl. egy fagyaték
széna, egy fagyaték fonal.
FAGYATLAN, (fagy-atlan) mn. tt. fagyatlan-t,
tb. —ok. 1) Ami nincs megfagyva. Fagyatian bor,
pálinka. Fagyatian hévvü. 2) Fagy nélküli Fagyatian tél. Ez utóbbi értelemben jobban : fagytalan.
FAGYDAG, FAGYDAGANAT, (fagy-dag v.
—daganat) ősz. fn. Daganat, mely a fagyos állati,
különösen emberi testen támad, s fagyos időkben eléelétünik, és alkalmatlanul viszket Máskép : fagytetU
v. vizettetü. Tisza mellett : vaktettí.
FAGYENGEDÉS, (fagy-engedés) ősz. fn. A
kemény hidegnek enyhülése, midőn a fagytól megmerevedett testek folyó vagy hig, s melegebb állapotjokat ismét visszakapják.
FAGYHARMAT, (fagy-harmat) ősz. fn. 1. HÓHARMAT és DÉR.
FAGYHASADÉK, (fagy-hasadék) ősz. fn. Repedek, nyilas a fagygyá merevült testeken, pl. jégen,
melyet a fagyásnak indult s öszvehozódó testből elrepülő gőz, hévrészecskék okoznak.
' FAGYHASADÉKOS, (fagy-hasadékos) Ősz. mn.
Fagyhasadékokkal biró, a fagytól megrepedezett.
Fagyhatadékot jég, föld.
FAGYHATATLAN, FAGYHATLAN, (fagyhat(atjlan) mn. tt. fagyhatatlan-t, tb. —ok. Ami meg
nem fagyhat. Határozóilag ám. fagyhatlanul.
FAGYHATÓ, (fagy-hat-ó) mn. tt fagykató-t.
Ami megfagyhat
FAGYLAL, (fagy-lal) áth. 1. FAGYASZT.
FAGYLALDA, (fagy-lal-da) fn. tt fagyiaidát.
Azon hely, hol fagyialtat csinálnak vagy árulnak.
FAGYLALT, (fagy-lal-t) fn. tt. fagylalt-at v.
—öt. A czukrászoknál különféle befőzött gyümölcsök nedve, mely fagyasztás vagy jég által hűtő csemegévé alakíttatik. Egyszerüebben : fagy. Eper-,
málna-, meggy-, cteretnye-, baractk- stb. fagylalt.
FAGYLALTOZ, (fagy-lal-t-oz) önh. m. fagylaUoz-tam, —tál, —ott. Fagylaltat eszik v. éldel. V.
ö. FAGYLALT.
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FAGYLALTOZÁS , (fagy-lal-t-oz-ás) fn. tt.
fagylaltozát-t, tb. —ok. Fagylalt éldelése.
FAGYOS, (fagy-os) mn. tt. fagyo»-l v. — át,
tb. —a*. 1) A kemény hideg által megmerevült.
Fagyot ttóon járni. Fagyos ruha. 2) Fogygyal járó,
fagyot hozó. Fagyot tél, fagyos idő, fagyos stíl, fagyot éjszaka. 3) Fagyásnak induló, igen hideg. Fagyot vízben mosni. 4) Könnyen fázó, ki a hideget
hamar megérzi, didergő. A betegek fagyosabbak szoktak lenni, mint az egészségefele. Jaj de fagyos vagy.
FAGYOSAN, (fagy-os-an) ih. A hidegtől megmerevfilten ; jegesen ; fagytól kínozva. Fagyosan enni
a kocsonyát. Fagyosan ácsorogni a szabad ég alatt.
FAGYOSÍT, FAGYOSIT, (fagy-os-ít) ath. m.
fagyotit-ott, htn. —ni v. —ani, pár. —s. Fagyossá,
jegessé tesz. Megfagyod/. A hideg éjszaki szél megfagyotítja a vizeket.
FAGYOSKODÁS , (fagy-os-kod ás) fn. tt. fagyotkodát-t, tb. —ok. Szenvedő állapot, midőn valaki
fagyoskodik. V. ö. FAGYOSKODIK.
FAGYOSKODIK, (fagy-os-kod-ik) k. m. fagyoskod-lam, —tál, —ott. A kemény hideg által folytonosan , tartósan kínoztatik. Vékony ruhában fagyoskodni. Hideg, fütetlen szobában fagyoskodni.
FAGYOSODÁS, (fagy-os-od-ás) fn. tt. fagyosndás-l, tb. —ok. Fagyosra változás.
FAGYOSODIK, (fagy-os-od-ik) k. m. fagyosadtam, —tál, —ott. Fagyossá lesz , fagyra változik.
Fagyosodik a víz. Fagyosodik az idő.
FAGYOSSÁG, (fagy-os-sng) fn. tt. fagynuságot. Fagyos állapot, vagy a testnek gyöngesége, kényessége, melynél fogva a hideget igen érzi. A tv. ért.
a belső érzékek mcrevedettsége, hidegsége, a rokonérzet hiánya, részvétlenség.
FAGYÖKÉR, (fa-gyök-ér) ősz. fn. A fának azon
része vagy részei, melyek a földben vannak, és melyek azt egyenes Állásában fcutartják , s a földből
szükséges tápnedveket nyújtanak neki. Krdöirtáskor
a földben hayyn/l fagyökerek.
FAGYÖNGY, (fa-gyöngy) ősz. fn. Némely vadfákon, pl. tölgyeken termő bogyó, mely kifőzve ragadós enyvvé válik, s a madarászok által madárfogó
eszközül használtatik.
FAGYÖNGYÉVÖ, (fa-gyöngy evő) ősz. fn. Rigófaj, mely a fagyöngyöt megeszi.
FAGYPONT, (fagy-pont) ősz. fn. A fokozatos
hévmérőnek egyik pontja, a hidegnek azon mértékét
mutató , melyben a víz szabad ég alatt jéggé fagy.
A hévmérő fayypnntnn alul vagy fölül mutat, vagy a
fagyponton áll.
FAGYREPEDÉK, (fagy-repedek) ősz. fn. lásd :
FAGYHASADÉK.
FAGYREPEDÉKÉS, (fagy-repedékés) ősz. mn.
1. FAGYHASADÉKOS.
FAGYTALAN, (fagy-talan) mn. tt. fagytalan-t,
tb. —ok. Fagy nélküli; a miben fagy nincsen. Fngytalan tű. Fagytalan víz. V. ö. FAGYATLAN.
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FAGYÜMÖLCS, (fa-gyümölcs) ősz. fn. Gyümölcs, mely szoros ért. vett fán terem, pl. alma, szilva, baraczk , különböztetésnl a bokrok, indás növények stb. gyümölcseitől.
FAHÁGÓ, (fa-hágó) ősz. fn. 1. FAKÚSZ.
FAHAJ, (fa-haj) ősz. fn. 1. FAHÉJ.
FAHAMU, (fa-hamu) ősz. fn. Az elégett fának
hamva. Különböztetésül másféle égékeny testek, pl.
kőszén hamvától. V. ö. HAMU.
FAHÁNCS, (fa-háncs) ősz. fn. Szíj vagy vékony lemez formára hasított fa, mely mintegy kéreghez (hámhoz, héjhoz) hasonló, milyenből pl. doboszokat, rostakérgeket készítenek.
FAHÁNTÓ, (fa-hántó) ősz. fn. 1) Személy, ki
a fák kérgeit lehántja, azaz lehúzza. 2) Szerszám,
melylyel a kérget, fahéjat lehúzzák.
FAHARANG, (fa-harang) ősz. fii. 1. TOKA.
FAHÁRTYA, (fa-hártya) ősz. fn. A fák azon
vékony hártyája, mely a kéreg alatt van, és szálanként elválasztható. Fahártyával kiStözgetni a virágokat, szőlövessiökel.
FAHÁZ, (fa-ház) ősz. fn. Ház, melynek nemcsak födele, hanem falai is fából, fagerendákból vannak építve.
„Nem bánom, legyen ha szegény is,
Faházból való vagyok én is."
Népd.
FAHÉJ, (fa-héj) ősz. fn. Általán, a fának kérge,
külső burka. Különösen Keletindiában, főleg Ceylon
szigetén tenyésző borostyánncmü fának belső kérge,
mely finom és erős fűszerül szolgál. (Cinnamomum).
Van nyugotindiai fahéj is.
FAHÉJBABÉR, (fa-héj-babér) ősz. fn. Keletindiában , kiilönösen Ceylon szigetén tenyésző babérvagy borostyánfa, melynek alsó kérge nyújtja az ismeretes fahéj fűszert. (Laurus cinnamomum).
FAHÉJBALZAM , (fa héj-balzam) ősz. fn. Fahéjtól illatozó bakám, mely fahéjolajjal van vegyítve.
FAHÉJBARNA, (fa-héj-barna) ősz. mn. Vöröses
barna szinü, milyen a fahéj szokott lenni. Fahéjbarna szövet.
FAHÉJCSEMETE, (fahéj-csemete) ősz. fh. A
fahéjbabér nevű fának csemetéje. V. ö. FAHÉJBABÉR.
FAHÉJFA, (fa-héj-fa) ősz. fn. lásd : FAHÉJBABÉR.
FAHÉJFESTVÉNY , (fa-héj-festvény) ősz. fn.
Fentvénv, mely fahéjnevü fűszerből vagy fahéjbabérból készül. V. ö. FESTVÉNY.
FAHÉJGOLYÓ, (fa-héj-golyó) ősz. fn. Golyóformába , kisded golyókba göngyölgetett fűszerféle
fahéj.
FAHÉJÍZ, (fa-héj-íz) ősz. fn. A fahéj nevű fűszernek sajátságos íze; vagy olyan íz, milyen a fahéjé szokott lenni.
FAHÉJMONDOLA, (fa-héj-raondola) ősz. fn.
Megtisztított, meghámozott mondola. melyet porczukorral és fahéjjal megfűszereznek.
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FAHÉJOLAJ, (fa-béj-olaj) ősz. fn. Fahéjbabér
héjából és virágaiból készített igen vékony, hevítő, s
nagyon illatos olaj.
FAHÉJPÁLINKA, (fa-héj-pálinka) ősz. fa. Fahéjjal fűszerezett pálinka.
FAHÉJPAPÍR, (fa-héj-papir) ősz. fn. Fahéjból,
azaz fakéreg belső hártyájából készített papír.
FAHÉJRÓZSA, (fahéj-rózsa) ősz. fn. Különös
rózsafaj , melynek illata a fahéjéhoz hasonlít. (Rosa
cinnamomea).
FAHÉJSZAG, (fa-héj-szag) ősz. fn. A fahéj
nevű fűszer szaga vagy illata.
FAHÉJSZAGÚ, (fa-héj-szagú) ősz. mn. Minek
olyan szaga van, mint a fahéj nevű fűszernek. Fahijttagú rótta.
FAHÉJSZESZ, (fa héj-szesz) ősz. fn. Erős illatú
szesz, melyet fahéjból készítenek. V. ő. SZESZ.
FAHÉJSZÍN, (fa-héj szín) ősz. fn. Olyan szín,
milyen a fűszerféle fahéjé, azaz sárgás vagy vöröses
barna.
FAHÉJSZINÜ, (fa-héj-szinfi) ősz. mn. Minek
olyan a szine, mint a fűszeres fahéjé. FahéjtzinU kelmék, ttövetek.
FAHÉJSZÍNGALÓCZA , (fa-béj-szin-galócza)
ősz. fn. Galócza, azaz leveles gombafaj, melynek fahéj-szine és fűszeres illata van. (Agaricns cinnamomeus).
FAHÉJVIASZ, (fa héj-viasz) ősz. fn. Illatozó s
kövéres tömeg, mely a fahéjbabér gyümölcséből főzés
által készfii.
FAHÉJVIRÁG, (fa-héj-virág) ősz. fn. 1) A fahéjbabér virága. 2) Fahéjhoz hasonló fűszer, mely
hihetőleg a laurut malabathrum nevű fának megszárított virágbimbója.
FAHÉJVÍZ, (fa-héj-víz) ősz. fn. Fahéjbabéron
átcsepegetett illatos víz.
FAHENGER, (fa henger) ősz. fn. Fából csinált
henger. V. ő. HENGER. Fahengerre lekergetni a*
okleveleket. Vatta g fahengerrel egyengetni a rögöt
utakat.
FAHEVEDER, (fa-heveder) ősz. fn. Fából készített pártázat, azaz keskeny deszka vagy lécz, mely
holmi famüveket, péld. bútorokat öezvetart. Faheveder a* ajtókon, antalokon, ágyakon stb. V. ö. HEVEDER.
FAHÍD, (fa-híd) ősz. fn. Híd, melynek minden
részei fából építvék, kfilönböztetésűl más anyagból,
pl. kőből, vasból való hídtól.
FAHORDÁS, (fa-hordás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki szekéren vagy gyalog bizonyos helyről
máshová szállítja a fát. Fahordátra hajtani a jobbágyokat. Fahordátért fitetni a napttdmost.
FAHORDÓ, (1), (fa-hordó) ösz.fn. 1) Személy,
ki fát hord. A fakardokat altiamra vagy napszámban
fiietni. 2) Hordó nevű edény fából, kfilönböztetésül a
kőhordótól.
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FAHORDÓ, (2), 0- fönebb) ősz. mn. Fát hordani való, fahord&shoz tartozó. Fahordó nekér. Fahordó bak, puttón, kotdr.
FAHOROG, (fa-horog) ősz. fn. Horoggá alakított kajmós faág. Fahorogra akatttott edénynyd meríteni a IcútMl vitet. Fahoroggal tördelni a ttdrat
ágakat.
FAHULLADÉK, (fa-hulladék) ősz. fn. Fairtásés favágáskor széthulló apróbb agak, forgácsok. Ottvestedni a fahulladékot. Fahulladékkal fűteni.
FAI, (fa-i) mn. tt. fai-t, tb. — ok. 1) Fán növő,
termő. Fai gyumolctök, f OÁ gyöngy, fai gomba. 2) Fához tartozó, fára vonatkozó. Fai férgek, bogarak.
FÁI, 1. FAI.
FAIBODZA, (fai-bodza) ősz. fn. Bodzafa, különböztetésttl a cserjenemfi földi v. gyalogbodzától.
FAIGOMBA, (fai-gomba) ősz. fn. Fán. termő
gomba.
FAILLETMÉNY, (fa-illetmény) ősz. fn. Illetménye , járandósága, járuló része valamely hivatalnoknak, szolgának a fából, leginkább tűzi fából.
FAISKOLA, (fa-iskola) ősz. fn. Hely, telek,
kert, hol a magról kelt fiatal csemetéket nevelik, nemesítik, s mindaddig ápolgatjak, míg átültetésre vagy
eladásra alkalmatosakká lesznek.
FAISTEN, (fa-isteu) ősz. fn. Fából faragott, s
Istent ábrázoló szoborkép, bálvány. Némelykor használjak a latin faumu (= erdőisten) helyett is.
FAISZ, falu Pest megyében; helyr. Faitt-on,
—rá, —ról.
FAIZ, (fa-i-z) önh. m. faiz-tam, —tál, —ott.
A törvény és szokás által helybenhagyott mód szerént és időben az uradalmi vagy község erdejéből a
maga hasznára fát szedeget. Dunán túl : fáén.
FÁIZ, 1. FAIZ.
FAIZÁS, (fa-i-z-ás) fi». tt. faitát-í, tb. —ok. 1)
Cselekvés, midőn valaki faiz. V. ö. FAIZ. 2) Jog
vagy szabadság, melynél fogva valaki faizhat. Stábod
faitátt engedni. A faüátt eltíSrleni.
FAJ, fn. tt. faj't, tb. —ok. A. fi, fiú szóval rokon mind hangra, mind értelemre. 1) Származék, ivadék, valamely törzsöknek ága. Keleti, nyugati faj. Magyarfaj, német faj. Stlávfaj. Innen : fajhalak, melyeket szaporítás végett a halastóba eresztenek; fajvetitS, azaz a fának tenyésztésre, oltásra való vesszeje, hajtása. A jó f aj idején kimutatja magát. (Km.)
Különféle fajú lovak, juhok. 2) Természettanilag, allatok, növények vagy ásványok külön alosztálya,
melynek egyénei bizonyos jegyekre nézve egymáshoz
hasonlók, e mely jegyek a felsőbb osztály (genus)
minden egyéneire nem illenek, pl. a tyúkok osztályának fajai : a gyöngytyúkok, górtyukok stb. 3) Atv.
ért. ám. féle, minomnség, osztály, rend. Éten faj embereket nem szenvedhetem, kik szemben dictérgetnek.
Ilyen fajból nekem is van tét fegyverem. Eléjön már
a régi halotti beszédben : fojanec == fajának.
. V Származékai: fajlik, fajos, fajta, fajtalan, faji!,
fajul, fajuk stb.
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Öazvetételei : fojtó, fajvetttö, kutyafaj, növény- mely szerint fájdalmakat éreztet, fájdalmakkal teli
faj stb.
van. Nagy fájdalmastága miatt alig tűrhető kórállapot.
FÁJ, (1), személytelen ige, ín. fájl. Néha az
FÁJDALMATLAN, (fáj-d-al-m-atlan) mn. tt.
elsőbb személyek sem szokatlanok : fájok, fájsz, fá- fájdalmallan-t, tb. —ok. Fájdalom nélküli; kinek
junk, fájtok. Mondjuk, midéin valamely hatás az érzé- fájdalma nincs; ami nem fáj. Fájdalmatlan tompa
kekre, s közvetőleg a leiekre kellemetlen és kínzó, kórtág. Fájdalmatlan köszív. V. ö. FÁJDALOM.
gyötrö benyomással van. Használják 1) személyragos
FÁJDALMATLANSÁG , (fáj-d-al-m-atlan-ság)
alauyesettel, pl. fáj a szivem, fáj a fogam. Szólj fiam, fn. tt.fájdalmatlaneág-ot.Fkjd&lom nélküli állapot vagy
mid fáj. Hallgass nyelvem , nem fáj fejem. (Km.) ; 2)
tulajdonság; az érzésnek tompasága, midőn a különtulajdonító esettel. Fáj neki, hogy elmellSzték. Akinek ben kellemetlen benyomások mit sem hatnak reá.
hol fáj, ottan tapogatja. (Kin.) Fáj az embernek, ha
FÁJDALMATLANUL, (fáj-d-al-m-atlan-ul) ih.
érdemét nem becsülik; 3) felható ragu névvel, ezen Fájdalom nélkül. Fájdalmatlanul kiáUani a sebészi
sajátos mondásban : fáj a foga valamire. Nagyon fáj műtétet.
a fogam éten nép erikóra. Ezek, és hasonlók átv. érFÁJDALMÚ, (fáj-d-al-in-ú) mn. tt. fájdalmú-l,
telemben mondvák, s nagy vágyást, kívánást jelente- tb. —öt. Fájdalomtól gyötrött, kinzott. Hét fájdalma
nek. 4) távolító ragu névvel, mely a fájás okát jé tttiz Mária.
lenti. Fáj a Merne a sok divataitól. Fáj a lába a teFÁJDALOM, (fáj-d-al-oin) fn. tt. fájdalmat. 1)
bet járattól. Mitől fáj a fogad?
Kín, gyötrelem, melyet kellemetlen benyomás okoz.
Származékai : fáját, fájdalom , fájd, fájlal, Testi, lelki, tzivbeli fájdalom. Mély fájdalom. Száraz
fájó stb.
fájdalom. Szülési, anyai fájdalom. 2) Sajnálkozás.
Öszretételei : fej-, fog-, fül-, gyomorfáját stb. Fájdalommal értettem a rajtad esett csapást. FájdalRokonok vele a hellén oiai, cpiv, a latin vae, mat gerjeszteni a hallgatók szivében. 3) Használ tátik
vah, mandzsur pai, török teái, német weh , sínai hái indulatszó gyanánt. Fájdalom ! hogy úgy történt. Ek(dolor); a finnben poden fájok, paaeen fájdalmat kor ám. sajnos, szomorú dolog, kár.
okozok.
FÁJDALOMDÍJ, (fájdalom-díj) ősz. fn. FájdaFÁJ, (2), falu Abaúj megyében; helyr. Fáj-on,
lomért,
valamely bántalmazásért fizettetni szokott
— ró, —ról.
pénzbeli büntetés (leginkább fenyitő ügyekben).
FAJANKÓ, (fa-jankó) ősz. fn. 1) Csúfnóv, s
FÁJDALOMENYHITÖ, (fájdalom-enyhítő) ősz.
ám. buta, ostoba, tökfilkó, idomtalan tuskó. 2) Csizmalehozásra való faeszköz. 3) Szánkó orrára faragott, mn. Fájdalom hatását, erejét, élességét kisebbítő, szelídítő. Fájdalomenyhitö szerek, baráti vígasztalát, tlvagy bognárczímerül szolgáló emberfej fából.
tzórakozás.
FÁJÁS, (fáj-ás) fn. tt. fáját-t, ti>. —ok. SzenFAJDJÉRCZE, (fajd-jércze) ősz. fn. A fajd nevű
vedés vagy szenvedő állapot, melyet valamely kellemetlen benyomás közvetlen a testnek, s köz vetői ég a tyúkfajnak nősténye. V. Ö. FAJD és JÉRCZE.
FÁJDÍT, (fáj-d-ít) áth. m. fájdU-ott, pár. —s,
léleknek is okoz. Ágyékfáját, fej-, fül-, fog-, nyak- stb.
htn.
—ni v. —ám. Testének valamely részében fáfáját. Szívfájás. Fájátt okozni. Fejfájátban tzenvedni.
FAJD, (fa-i-d, máskép fajdok, azaz fai-tyúk) jást érez. Fejét fájditja.
FAJDOK, (fai-tyúk) 1. FAJD.
fn. tt fajd-ot. Erdei tyúkfaj, mely leginkább a
FÁJDUL, (fáj-d-úl) önh. m. fájdúl-l. Fájóssá
havasok fenyveseiben tenyészik. A fajdkakas feje,
nyaka és háta fehér foltokkal pettyegctett fekete lesz , fájni kezd. Megfájdultak a tok járatban lábai.
színű, begye pedig, melle és farka barnás fekete. Fájdulnak izeméi a nagy füsttől. L. FAJUL.
FÁJÉKONY, (fáj-é-kony) mn. tt. fájékony-t v.
Párzás idején, ú. m. tavaszkor, faágon ülve naphoszszant elkiáltoz. Nevét (mint föntebb láttuk) fa szótól — át, tb. —ak. Fájásra ingerelhető, könnyen fájó,
vette. Eredetileg : fai tyúk, ebből lett egy szóvá ol- miben a legkisebb benyomás fájdalmat okoz. Fájévadva : fajdok, s megrövidülve : fajd. Gatyás fajd. kony szemek. Fájékony csúzot lábak. Fájékony Úrét
fog. Fájékony tzivü nő.
Süket fajd. Nyírfája,
FÁJÉKONYSÁG, (fáj-é-kony-ság) fn. tt. fájéFAJDAL, (fáj-d-al) áth. 1. FÁJLAL.
j
FÁJDALMAS, (fáj-d-al-m-as) mn. tt. fajdal- konyság-ol. Hajlandóság, ingerlékenység a fájdalmas
mat-t v. — át, tb. —ak. J) Fájdalmat okozó, fájda- érzésekre. A lábak fájékonytága az időváltozást leglommal járó. Fájdalmat etapot, seb, nyavalya. Fáj- ott érzi.
FÁJÉSZ, (faj-ész) áth. m. fájész-tam, —tál,
dalmai tapasztalat. 2) Fájdalmat szenvedő, fájdalommal teljes. Fájdalmas szűz anya. V. ö. FÁJDALOM. — ott. Balatoumellékcn ám. valamely elszalasztott
FÁJDALMASÍT, FÁJDALMASIT, (fáj-d-al- szerencsét sajnál, s nehezen felejt, fájlal.
FAJHAL, (faj-hal) ősz. fn. így nevezik azon
m-as-ft) áth. m. fájdalmasU-oíí, htn. — ni v. —aui,
pár. —«. Fájdalmassá tesz, fájdalommal eltölt. A halakat, melyeket szaporítás végett a halastavakba
erogetnek.
durva rrínlét még inkább fájdalmatitja a tfbei.
FAJILAG, (faj-i-lagi ih. Faj szerint, faját illeFÁJDALMASSÁG, (fáj-d ál m-as-ság) fn. II.
fájdalmattág-ot. Kellemetlen tulajdonsága valaminek, tőleg. A házi tyilk és fajdtyúk fajilag különböznek.
37
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FÁJÍT, FAJIT, (fáj-ít) áth. m. fdjtt-ott, htn.
—m v. — ám. Tulajdonkép : fájóvá tesz, fájdalmat
okoz. Táj-, sőt csaknem közszokásilag ám. fájlal,
azaz fájdalmasnak érez valamit, fájdít
FÁJKÜRT, falu Bán megyében; helyr. FájkUrt-On, —r«, —föl.
FÁJLAL, (faj-l-al T. fáj-lal) áth. m. fdflal-t. 1)
Érzi, hogy valamije fáj. Fájlalja a derekát, fejét. 2)
Sajnál vmit vagy sajnálkozik vmin. Mindnyájan fajlatjuk haldiát. Nagyon fájlalom, hogy nem tegithetek.
Gtat ott a» egyet fájlalom, hogy stb.
FÁJLALÁS, (faj-1-al-ás) fh. tt fájlalát-t, tb.
—ok. 1) Érzése annak, hogy valamink fáj. Fogat,
lábak fájlaláta. V. B. FÁJLAL. 2) Sajnálás.
FÁJLALAT, (fáj-1-al-at) fh. tt fájlalat-oí. Kellemetlen énét, mely akkor van bennünk, midőn valamink fáj. Elvont értelme által különbözik »fájlalát szótól.
FÁJLALATOS, (fáj-1-al-at-os) Fájós, fájdalmas
érzetekkel teljes, azokkal járó. Fájlalatot etapátok,
nyavalyák. V. 5. FÁJLALAT.
FAJLIK, (faj-l-ik) k. m. fajl-oU, btn. fajiam.
Fajt ereszt, szaporodik, fiadzik, ivik. Mondjak különösen az állatokról. Elfojtok, ám. elfajrik.
FAJLINKA, (a német VeUchen-böl kölcsönzöttnek látszik) fh. tt fajiinkát. A sárga violák egyik
osztálya, melynek virágai a szár hegyén sűrű kalászba állnak öszve. (CheiranthoB Cheiri). Néhutt :
fajtlinka.
FAJNÉV, (faj-név) ősz. fa. Név, mely által a
fajt a nemtől megkülönböztetjük, pl. gém, gólya, fajnevek , mennyiben egy nem alá, t i. a gázlók közé
tartoznak.
FÁJÓ, (faj-ó) mn. tt fájo-t. Ami faj, fájdalmat
érez. Fájó teb ; fájó trív.
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Lásd : FAISZ és FAJZ helyneveket is, minthogy
ezekkel a hasonló betűk miatt gyakran fölcseréltetik.
FAJT, (faj-t) fn. tt fajt-ot. Tájdivatosan ám.
faj, azon különbséggel, hogy a fajt egyedül az állatokról használják. Jó fajt, rőt* fajt tehén, ló. Mátfájtból való. Jófajta legény. Máskép : fajta, l. ezt
FAJTA, (fej-ta, azaz faj-tova) fn. tt. fajtát. A
fajnak, mint neve is mutatja, tovább származtatása :
al-faj. Jófajta, rótt fajta ám. jó fajból, rósz fajból
eredéit. Egyébiránt e szóval gyakran megvetésből is
élünk. Ebfajta, kutyafajta, pogányfajta. Rajta magyar rajta, jön a tűrök a pogányfajta. (Régi dal). Hornit , álnok fajta. Véneit, gonon fajta. — Használják jó értelemben is. Gyolct ilng, gatya lobog rajta,
ét át igán magyar fajta. Alföldi, bakonyi fajta.
Egyezni látszik vele a latin foetut.
FAJTALAN, (faj-talan) mn. tt fajtalan-t, tb.
—ok. Tnlajdonkép, kinek vagy minek faja nincs,
aki nem szaporít, kinek magva szakad. Köz és átv.
ért buja, a testi gyönyörben annyira megromlott,
hogy faját szaporítani képtelen. Határozóilag ám.
fajtalamtl.
FAJTALANÍT, FAJTALANTT, (faj-talan-ít)
áth. m. fajtalantí-ott, htn. —m v. —ám. Fajtalanná
tesz. V. ö. FAJTALAN.
FAJTALANÍTÁS, FAJTALANTTÁS, (faj-talan-ít-ás) fn. tt. fajtalantíá»-t, tb. —ói. Fajtalanná
tevés.
FAJTALANKODÁS, (fej-talan-kod-ás) fn. tt.
fajtalankodát-t, tb. —ok. Fajtalan, azaz buja életmód.
V. ö. FAJTALAN.
FAJTALANKODIK, (faj-talan-kod-ik) k. m.
fajtalankod-tam, —tál, —ott. 1) Fajtalan, azaz buja
életet visel, bujálkodik. V. ő. FAJTALAN. 2) Szemtelen beszédekkel, intésekkel, jelekkel buja indulatát elárulja.
.Bőg rögre hall, temetve ott két fájó sziv pihen,
FAJTALANKODÓ, (faj-talan-kod-ó) mn. tt.
A gróf és a jobbágy leány egy sírnak mélyiben." fajtalankodó-t. Fajtalannl kicsapongó, buja életet viEötvös József.
selő, szemérem ellen beszélő, tevő.
FAJTALANODÁS, (faj-talan-od-ás) fn. tt. fajFÁJÓS, (fáj-ó-os) mn. tt fájót-t v. — át, tb.
—ok. Folytonosan, tartósan fájó, amiben a fajdalmát talanodát-t, tb. —ok. Fajtalanná változás; bujálkoállandólag vagy gyakran érezni. Kikutatni a fájót dóvá levés.
FAJTALANODIK, (faj-talan-od-ik) k. 1) Fajfogat. A fájót nemek veretek. Fájót lábai megértik a
légoáltotátt. Kanetarugát nem oly fájót. (Km.) Rá- talanná, azaz olyanná válik, ki faját szaporítani
nem képes. V. ő. FAJTALAN. 9) Buja természetet
akadtak a fájótára. (Km.).
FAJÖVEDELEM, (fa-jövedelém) Ősz. fh. Er- ölt, bnjálkodóvá lesz.
FAJTALANSÁG, (faj-talan-ság) fn. tt fajtadőkből, ^tenyésztésből bejövő haszon.
FAJROKON, (faj-rokon) ősz. mn. Az egy nem lantág-ot. 1) Bujaság; a nemző ösztönnek tiltott, és
mértéken túli kielégítése, mely gyakran a nemző erő
alá tartozó fejők egymásnak fajrokonai.
FAJSULY, (faj-súly) ősz. fn. Tulajdonság, tehetlenségét vonja maga után. 2) Mind az olyanféle
melynél fogva bizonyos teriméjü test ugyan akkora szók, beszédek, cselekvések, melyek bujaságra ingeteriméJU testnél nehezebb vagy könnyebb, pl. a vas- remek.
FAJTALANÚL, (faj-talan-ul) ih. Buján, panak fajsulya nagyobb a földénél; a fának fajgulya
ráznán ; szemérem nélkül; a nemző ösztönnel visszakisebb a vizénél. (Gravitas spccifica).
FÁJSZ, falvak Somogy és Veszprém megyében, élőleg. Fajíalanul élni, bttzélni, inttgetödeni.
különösen ez utóbbiban van NEMES-FAJSZ, falu és
FAJTALANÚL, (faj-talan-ul) »no. m. fajtalaPÓR-FAJSZ puszta; helyr. Fajn-on, —rá, —ról. míl-t. Fajtalanná, bujává lesz, fajtalanodik.
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FAJTÁZ , (faj -ta-az) önh. ín. fitjtáz-tam, —tál,
—ott. Balatonmellékén ám. fajúi. Elfajtátni.
FAJTÓ, (faj-tó) ősz. fn. Halastó, melyben bizonyos halfajakat sz iporítanak.
FAJTÓ v. FÁJTÓ, falu Zólyom megyében ;
helyr. Fájtó-n, —rá, —ról.
FAJTYÚK, (fai-tyúk) 1. FAJD.
FAJUL, FAJUL, (faj-úl) önh. m. fajúl-t. Új
faj gyanánt keletkezik, születik, más (különösen roazabb) fajjá változik. Hová fajidtál dicső nemzet ?
Elfajulni, azaz eredeti fajától elütni, az ősök régi jó
szokásaiból kivetkőzni. Mondják a növényekről is.
Idegen f.g alatt a legnemesebb gyümtilctSk elfajulnak.
FAJÚLÁS, FAJULÁS, (faj-úl-ás) fn. tt. fajulat-t, tb. —ok. Különös fajjá változás, átalakulás.
Elfajulás. V. ö. FAJUL.
FAJÜLTSÁG, (faj-ul-t-ság) fn. 1. ELFAJULTSÁG.
FAJUSZKA, (betttáttétellel ám. fastulyka, pattulyka, paszuly, mely a latin és hellén phaseolus-ból
kölcsönöztetett), fn. tt. fajutzkát. Erdélyben ám. kö•önséges bab, melyet néhutt paszulynak neveznek.
FAJVESSZÖ, (faj-vessző) üsz. fn. valamely növénynek, különösen fának, szőlőnek tenyésztésre, szaporításra, pl. oltásra, döntésre használt ága.
FÁJVIRÁG, (faj-virág) ősz. fn. Szép szirmokkal ékes virágfaj, több alsóbb fajokkal, melyek némi
érzékenységgel birni látszanak. midőn illetés által
maghüvelyeik felpattannak, s uiagvaikat szétszórják.
(Noli DIÖ tangere. Balsamina impatiens).
FÁJV1KÁGMAG, (fáj-virág-inag) ősz. fn. A
fájvirág kipattanó magva.
FAJZ, falu Erdélyben, Küküllö megyében;
helyr. Fajz-on, —rá, —ról. L. FAISZ és FÁJSZ
helyneveket is.
FAJZÁS, (faj-oz-ás) fn: tt. fajzás-t, tb. —ok.
Állatok és növények szaporodási állapota, midőn fajúnak. V. ö. FAJZ1K.
FAJZAT, (1), (faj-oz-at) fn. tt. fajzat-ot. Minden, ami állati vagy növényi szaporodás, tehát : szülés, elles, hajtás, kikelés stb. által származik. Emberi,
állati fajtat. Fák, virágok fajtatat. Néha megvető
értelemmel bír. Menteién gonosz fajzat. Viperák fajtáti, (így nevezé Idvezitőnk a farizeusokat).
FAJZAT, (2), puszta Heves megyében; helyr.
Fajtat-on, —rá, —ról.
FAJZATELÜZÉS, (fajzat-el-üzés) ősz. fn. Az
anya méhében levő magzatnak idő előtti erőltetett
elezülése, magzatelhajtás. (Procuratio abortus).
FAJZIK, (faj-oz-ik) k. m. fajt-ottam, —ottál,
—ott, htn. fajz-ani. Fajt ereszt, fajt szaporít. Fajtának a ttUlb", ellő, tojó állatok. Fajtának a fák gyökérből, hajtat vagy magvaik által. Elfojtani, azaz ősei,
nemzői, törzsöké eredeti természetétől elütni. Őseiktől
elfojtott unokák.
FÁK, (1), elvont gyök, mely fak-ad, fak-attt,
fog-gát, (fak-gat) stb. származékokban él. Eredeti ér-
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telménél fogra jelent nagy bőség vagy teljesség miatti
kitörést, omlást. Természeti hangutánzó szó, • mind
értelemben, mind hangban rokon vele a púk (pukkan,
pukkad stb. szókban levő) gyök, csakhogy ez erősebb
hangú és jelentésű. Ugyan ily értelműek a héber
HpS, arab falck, finn pakoan (fakadok).
FÁK, (2), elvont gyök, a fakó, fakul származékokban. Rokonai : vak, melyből vakota, vakita és
fék, melyből fekete származott.
FAKA, (fak-a) mn. tt. fokát. Kemenes vidékén
ám. poczokos, nagy döhér hasú, ki majd megfakad
vagy pukkad. Faka ember.
FAKAD, (fak-ad) önh. m. fakad-tam, —tál,
—ott. Általán, valami a nagy bőség, teljesség miatt
nyomás, erőltetés által kitör, kiömlik. Különösen 1)
mondjuk a nedvről, mely valahonnan kinyomúl, kiered. Fakad áradat idején a fenekűit. Könyük fakadnak ttemembSl. Geny fakad a sebből. Kifakadt a takony a* orrából. Fakad a táj tó alól a ttőlS nedve. 2)
A növények bimbóiról, hajtásairól, melyek kinyiinak
vagy kibújnak, kisarjadzanak. Fakadnak a bimbók,
gyönge ctirák. 3) Akármily nedves, vagy levegővel
fölfújt testről, midőn nyomás által elrepedvén, föl
pattanván, a benlevö nedvet, levegőt kibocsátja. Fakad a duda, hólyag, hupolyag, ha erősen megszorítják.
4) Átv. ért. valamely érzelem, indulat kitör, s ekkor
rá re ragu nevekkel vagy állapotjegyzővel jár. Sirátra, könyUkre, neveiéire, hahotára, stitokra, káromkodátra fakadni. Néhutt : tirva, nevetve fakadni.
Mire nem fakad át ember, ha bántják f Olyasmire fakadok, hogy magam it megbánom. Öszvetételek : Elfakadni mérgében. Felfakadt a háta, daganata. Kifakadt belőle a bottsu. Majd megfakad mérgében. Ha
mindjárt megfakadtz it bek. Elfakadni nevetve, tirva,
szitkozódva, káromkodva.
FAKADÁS , (fak-ad-ás) fn. tt fakadát-t, tb.
—ok. l) A. nedvnek valamely szűkebb helyről tágasbra
kinyomulása, kitörése. Vizfakadát, genyfakaddt. 2)
Az állati testen persenés, romlott nedvnek, genynek
öszvegyülése. Teli van fakadótokkal orctája. Kihányták bőrét a fakadótok. 3) A növények tenyésznedvének
kitörése. Bimbófakaddt, tarjfakaddt. V. ö. FAKAD.
FAKADÉK, (fak-ad-ék) fn. tt. fakadék-ot. Azon
nedv vagy test, mely fakadva tör ki. Vízfakadék, forrátfakadék. Különösen, a bőrön támadó, s romlott
nedvvel tölt perzsenés, apróbb kelés stb.
FAKADÉKOS, (fak-ad-ék-os) mn. tt. fakadékot-t v. —át, tb. —ak. Amin fakadék támadt; persenéses, keléses. Fakadékot bőr.
FAKADOZ, (fak-ad-oz) önh. m. fakadoz-tam,
—tál, —ott. Folytonosan vagy több helyen fakad.
Áradáskor fakadót a fenékvíz. A Királyhegy oldalaiból számos forrót fakadót. Fakadóénak k&nyüi. Kikeletkor fakadóinak a fák bimbói. Pentmétek fakadóinak a bőrén. V. ö. FAKAD.
FAKADOZÁS, (fak-ad-oz-ás) fn. tt. fakadotdt-t,
tb. —ok. Folytonos, gyakori, több helyen kitörő
fakadás.
78»
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FAKEMÉNYSÉGÜ, (fa-keménységtt) ősz. mn.
FAKAJMÓ, (fa-kajmó) ősz.fa.1. FAHOROGé*
1. FAKEMÉNY.
KAJMÓ.
FAKÉP, (fa-kép) ősz. fa. Fából faragott kép,
FAKALÁN, (fa-kalAn) ősz. fa. 1. FAKANÁL.
FAKALAPÁCS, (fa-kalapac«) ősz. fh. Kala- fabálvány, faszobor. Ott hagyták a faképnél. (Km.).
FAKÉPIMÁDÁS, (fa-kép-imádás) ősz. fa. FáP&CB fából, milyet péld. a bodnárok használnak. V.
ból faragott istenek, bálványok imádása.
8. KALAPÁCS.
FAKÉRÉG, (fa-kérég) ősz. fa. A fának külső
FAKAMABA, PÁKÁMRA, (fa-kamara v. kamj
héja,
burka. Annyit haltnál, mint ebnek a fakéreg.
ra) ősz. fa. 1) Kamara, melyben tüzelni való fát tar(Km.). V. Ö. KÉREG.
tani szoktak. 2) Fából épült kamara.
FAKERESKÉDÉS, (fa-kereskedés) ŐRI. fa. KeFAKANÁL, (fa-kanál) ősz. fn. Fából csinált
reskedés, melyet valaki fával fiz. Épület-, tierttám-,
kanál, evőkanál, főzőkanál. Fold ctuporho* fakanál.
lü*i fakereihedét. GytímOletfa-keretkedét.
(Km.).
FAKERESKÉDÖ, (fa-kereskédő) őse. fn. SzeFAKANAF, (fa-kanaf) ősz. fa. 1. FAROST és
mély, ki fával kereskedést tfz. Épttlet-, nerttám-, tuti
KANAF.
FAKAPICZA, (fa-kapicza) ősz. fa. Fából, vagyis fakeretkedS. V. ö. KERESKEDŐ.
FAKÉS, (fa-kés) ősz. fa. Kés, melynek pilinvesszőből font kapicza, azaz kantár alakú szerszám,
gája, azaz éle és foka fából van. A molnárok fakéte,
melyet harapás ellen a kutyák fejére húznak.
melyet egykoron a hajánál fogva felakasztott tolvajFAKAPOCS, (fa-kapocs) ősz. fa. Kapocs, mely
nak adtak kezébe, hogy fistőkét elriszalja vele.
fából van csinálva. A nthattdrogatók fakapctai. V. ö.
FAKGAT, FAKGATÓDZIK stb. 1. FAGGAT,
KAPOCS.
FAGGATÓDZIK.
PAKAPONCZA, (fa-kaponcza) ősz. fa. 1. FAFAKIMÉLÉS, (fa-kimélés) ősz. fa. A tűzifának
KAPICZA.
meggazdálkodása a tűzhelyen, fűtésnél stb. A takaFAKARD, (fa-kard) ősz. fa. Fából csinált kard.
rékta»el$k fakimélétbSl hatottak be leginkább.
A gyereknek fakard való keiébe. V. ő. KARD.
FAKILINCS, (fa-kilincs) ősz. fa. Kilincsféle
FAKARIKA, (fa-karika) ősz. fa. Karika fából. zár az ajtón, kapun, mely fából van csinálva. V. ö.
V. ö. KARIKA.
KILINCS.
FAKARÓ, (fa-karó) ősz. fa. Általán mindenféle
FAKÍN, (fa-kín) ősz. fa. Növénynem a kétlakiak
karó, mely fából van faragva, különösen, melyhez a seregéből és hathímesek rendéből, mely a fákon, kücsemetéket, fiatal fákat, szőlővesszőket kötik.
lönösen tölgyeken élődik. (Lorantbus).
FÁKLYA, fa. tt fáklyát. Vastag, ropogva égő
FAKASZT, (fak-asz-t) áth. m. fakat*t-ott, htn.
—m, v. —óm. Eszközli, hogy valami fakadjon, ki- gyertya, viaszból v,igy szurokból, mely innepélyes
fakadjon. V. ö. FAKAD. Mattét vitet fakattíoU a menetek alkalmával, vagy sötétség ellen a szabad ég
kSttiklából. KOnyüí fakatttani valaki nemeiből. K8- alatt használtatik. Fáklyákkal kitérni a halottat. ÉgS,
nyükre, rirátra, nevetétre, kaetagátra, hahóidra, tul- vian-, tfurkot fáklya. Átv. ért. világossság, fény,
kokra, káromiátokra f atomiam. A kikelet sugarai derű. Ae ét* fáklyájánál vittgálni valamit.
Idegen szármáz fau szó; latinul fax, faeula, svébimbókat f akatttanak áfákon. Elfokatttani a hólyadfii fakla, németfii Faekel, vendül bakla, olaszul fiaegot. Afegfakatttani a keleti, pertenétt.
FAKASZTÁS, (fak-asz-t-ás) ősz. fa. Cselekvés, eola stb.
FÁKLYAFENYÜ, (fáklya-fenyü) ősz. fa. Szurmelynél fogva valami fakad, megfakad. V. ö. FAkos fényű, mely vékony hasábokra vagdalva és megKASZT.
FAKASZTÓ, (fak-asz-t-ó) mn. tt fakatttó-t. gyújtva fáklya gyanánt lobog.
FÁKLYAHORDOZÓ, (fáklya-hordozó) ősz. fa.
Ami eszközli, okozza, hogy valami fakadjon, meg-,
ki-, föl-, elfakadjon. KSnyfakatttó panan. Daganat- Személy, ki innepélyes meneten vagy más alkalommal égő fáklyát visz.
fakatttóír.
FÁKLYAKAR, (fáklya-kar) őss. fa. FogóeszFAKECSKE, (fa-kecske) ősi. fa. 1) Három
egyenetlen lábn fasiék vagy faállás a kovácsoknál, köz , melynél fogva az égő fáklyát tartják, hogy a
melyen a lovakat patkólják. 2) Kályhaftttők eszköze, csepegő szurok vagy viasz a kezet, ruhát be ne
mocskolja.
melyen a fűteni való fát be- vagy felhordják.
FÁKLYÁS, (fák-lya-as) mn. tt fáklyát-t v.
FAKELEPCZE, (fa-kelepcze) ősz. fa. Faágak—át,
tb. —ok. Fáklyával v. fáklyákkal ellátott, kiból, vesszőkből csinált, font kelepcze, némely apróbb
sért. Fáklyát menet, temeíét, sene.
erdei vadak, állatok megfogására.
FÁKLYATÁNCZ, (fáklya-táncz) ősz. fa. MeFAKEMÉNY, (fa-kemény) ön, mn. Ami olyan
kemény, mint a fa. Fdkemény kenyér. Szokottabban : nyekeői innepélyes tancz az udvaroknál, melylyel ás
új házaspárt hálóterembe kisérik az illető ndvaronczok.
fakeményiegV.
FAKEMÉNYSÉG, (fa-keménység) ősz. fa. Olyan
FÁKLYAVTVŐ, (fáklya-vivő) lásd : FÁKLYAkeménység, mint a fáé.
HORDOZÓ.
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FAKÓ, (1), (fak-ó) mn. tt. fakó-t. 1) Halovány
sárga. Fakó ló. Fakó lovam, jó paripám, Kell-e nép
tallangot sterttám t (Népd.). Többet költ fakóra, mint
megérdemli f ara. (Km.) Eb ura fakó. (Km.) Cto fel
fakó ! 2) Halovány, igen szőke, szinehagyott. Fakó
képű ember. Fakó hajú legény. Fakó színű posztó.
Fakó köpönyeg, kalap, csórna. 3) Ami nincs megvasalva. Fakó ttekér, fakó kerék. Nemet ember, stürdolmány, fakó kerék, kenderhám. (Km.). 4) Elsült, elszáradt, kiaszott. Fakó rétek, mezők. Fakó föld, ugar,
Eléjön egy régi oklevélben (1281-ből) fekó -.
„cnjnsdam equi/eco coloris" (Jerney).
Mennyiben a fakó homályos szinfit, illetőleg
színtelent, szinehagyottat jelent, a vak szóval rokonítható , s ám. vakó, azaz vakszinii. V. ö. VAKISA,
VAKOTÁS.
FAKÓ, (2), (1. föntebb) fn. tt. fakó-t. Fakó ló.
FAKÓ, (3), puszta Pozsony megyében; helyr.
Fakó-n, —rá, —ról.
FAKÓCZA, (fak-ó-cza) fn. tt. fakóctd-t. Fakó
szekér, a mely nincs megvasalva.
FAKORA, (fa-koha) ősz. fn. Átv. ért. haszontalan, hiábavalóság, semmitérő dolog, milyen a fából
csinált koba volna, melyből tüzet ütni nem lehet. Fakohát tem ér. (Km.) Tisza mellett: fakóvá.
FAKÓHANGYA, (fakó hangya) ősz. fn. Fakó
izinfi erdei hangya. V. ö. HANGYA.
FAKÓMRA, (fa-komra) 1. FAKAMARA.
FAKÓPEJ, (fakó-pej) ősz. mn. Homályos fakószinbe menő pej, zsemlyeszinű. Fakópej csikó.

FAKOTOZO, (fa-kötöző) ősz. fn. Személy, ki
favágáskor a rozsét kévékbe köti. Különösen, a sóskutaknál oly napszámos , ki a sófőzéshez szükséges
fát csomóba kötözve behordja.
FAKSZEG, (fák-szeg) ősz. fn. Ekét fölemelő,
mintegy fok-szeg, fokozó szeg. Székely szó.
FAKTAT, (fák-tat) áth. m. faktat-tam, —tál,
—ott. Valamit szorongatás, fakgatás által kikutat,
kikérdez.
FAKUL, (fak-úl) önh. m. fakult. Fakóra változik, fakóvá lesz. V. ö. FAKÓ. Fakul a rotz fettékü
potttó, kalap. Fakulnak Sseaeel a mezők.
FAKUPACZ, (fa-kupacz) ősz. fn. Kazal- vagy
baglyaformába öszverakott fa, rozsé.
FAKUPA, (fa-kupa) ősz. fn. Fából való knpa.
V. ö. KUPA.
FAKÚSZ, (fa-kúsz) ősz. fn. A favágók neme alá
tartozó erdei kis madár, mely a fák derekain nagy
könnyüséggel futkos fel és alá. (Certhia familiáris).
FAL, (1), fn. tt fal-at. Szilárd, tömör anyagból, különösen kőből, téglából, gerendákból stb. öszveillesztett, rakott építmény, melynek magassága
aránylag jóval nagyobb , mint szélessége, s valamely
térnek kerítésére, elzárására, elválasztására szolgál.
Kőfal, mórfal, téglafal, sárfal, sövényfal, fenékfal,
utctafal, kerítétfal, olaszfal. Négy f ál, négy nem közt
sok történik. (Km.) Falra bortót hányni. (Km.) Falra
maizni. (Km.) Falat rakni, vonni, vakolni, meszelni.
Átért nem verem f álba f éjemet. (Km.) Nem hagyja magát faltól (km.), azaz nem húzódik fal mögé, mint a
rósz tanuló vagy rósz harczos. Átv. ért. akadály, elválasztó eszköz. Lerontani a falakat, melyek gátolják
honi iparunkat.
Származékai : falas, falaz stb.
A fel szóval azonos, egyébiránt rokonnak tekinthető vele a szanszkrit val vagy vall (fed, tart,
támaszt), latin vallut. Lehet vál is, mintegy : választó.
FAL, (2), hangutánzás által eredt gyök, t i.
ezen cselekvés az / ajakbetü által, az ajkak szívó mozgásával van egybeköttetve, s ezen /, rokon e-ve változva feltaláltatik a latin voro, szanszkrit vark (nyel,
mar), német fressen stb. szókban is. Áth. múlt : fal-t.
Az eledelt szájtátva nagy mohón veszi be. Nagyokat
falni. Befalni. Felfalni. Aki tok métet nyal, keserűt it
fal. (Km.) Nyalja falja. Fald belebb a sípot. (Km.)
Befalatták vele a szót. Addig nyalta falta, míg elcsábította. Aljas beszédben ám. eszik. Faljunk hamar,
azután dologra! Nem jó tárt az, aki mindent felfal.
(Km.).
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FAKÓS, (1), (fak-ó-s) um. tt. fakót-t v. —oí,
tb. —ok. Kevéssé fakó, a fakó színhez hasonló.
FAKÓS , (2), falu és puszta Szála megyében ;
helyr. Fakót-ön, —rá, —ról.
FAKÓSÁRGA, (fakó-sárga) ősz. mn. Homályos
sárga, mely a fakóhoz közel áll. Fakótárga paripa.
FAKOSZ, (fa-kosz) ősz. fn. Fabetegség, mely
kosz gyanánt a kérget lepi meg.
FAKÓSZÜRKE, (fakó-szürke) ősz. mn. Halovány sárgával vegyített szürke. V. ő. SZÜRKE.
FAKÓTIS, (fa-kótis) ősz. fn. Fából csinált kótú, vagyis ütő, törő eszköz, péld. a mozsárban, olajutó gépben. V. ö. KÓTIS.
FAKÓVÁ, (fa-kova) 1. FAKOHA.
FAKÖ, (fa-kő) ősz. fn. Fa, mely a természet
működése által, péld. czemen t vízben kő gyanánt megkeményűl, megkövült fa.
FAKÖPÖNYEG, (fa-köpönyeg) ősz. fn. Tréfás
neve azon házikónak, mely az őrhelyeken az őrkatonák számára van felállítva, hogy eső, hideg ellen belevonuljanak. Ettől különbözik az Őrház, melyben az
őrségre kirendelt csapat tanyázik.
FAKÖTÉS, (fa-kötés) ősz. fn. Az ácsoknál és
asztalosoknál bizonyos neme az öszvekötésnek, midőn
a fának végét fecskefark formára kivágják, s egy
másik fa végébe eresztik.

Származékai : falam, falát, falat, f öldököl, földöt, faló stb.

FALÁB, (fa-láb) ősz. fn. 1) Romlott, öszvehuzott vagy elvágott lábhoz kötött fakészttlet, melyen
láb gyanánt járni lehet. 2) Hossza póznák, melyek
bizonyos magasságban lábtartókkal, és hón alá valókkal vannak ellátva, s melyek segedelmével járni, vizeket átgázolni, vagy egyedül mások mulattataaára
holmi mutatványokat éléadni lehet.
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FALÁBAS, (fa-lábas) ősz. mn. Hossza falába- a nyelv. (Kin.) Irigyli mátnnk minden falatját. Egy
kon járó.
falatot tem enni. Jó falatok étnek belőle. Ikerftve : .
FALÁBÚ, (fn-l&bu) ősz. mn. Kinek fából csi- fiUt-falat, ám. többféle falat; oly alkotása, mint :
nált pótléklábai vannak. Falábú koldnt.
dirib-darab. Átv. és köznépi nyelven ám. részecske,
FALADÓ, (fal-adó) ősz. fn. Adó, melyet né- kevés, darabka. Adj egy falat papirott. Ninet egy
mely tartományokban és városokban a vár- és Táros- fal,,: szappanod t A székelyeknél annyit is tesz, mint,
falak fentartására
fizetnek.
i kelés, daganat Falat kelt a nyelvén.
FALALAP, (fal-alap) ősz. fn. Fenék, melyre a '
Finnül pala. V. ö. FAL, (2).
falat építik, melyen a fal nyugszik.
!
FALATKA, (fal-at-ka) fn. tt falatkát. Kis faFALALMARIOM, (fal-almáriom) 1. FALSZEK- j lat, mely egy harapásnak kevés. Néha ám. kis adag,
KÉNY.
kis darab, melylyel jól lakni nem lehet. Falatka ke:
FALAM, (fal-ám) fn. tt faldm-ot. A bogarak és nyeret kapni reggeliül. Átv. és köz nyelven ám. rérobarok csőalakd hegyei szerve, mely által ás eledelt' szecske, darabka. Falatka gyertya , egy falatka viau.
magukba szívják, falják.
FALATOL, (fal-at-ol) áth. és önh. m. falatolt.
FALÁMOL, (fal-ám-ol) átb. m. falámol-t. Fa- 1) Falatokra metsz, vág, oszt 2) Ám. falatoz, azaz
lámjával az eledelt magába szívja. V. o. FALAM.
falatonként eszik.
FALANG, (fa-lang) ősz. fn. Fa nedvéből készíFALATOLÁS, (fal-at-ol-ás) fn. tt. falatolát-t,
tett langféle szesz. (Alcohol ligni).
tb. —ói. Az éteknek falatokra vágása, harapása, faFALÁNGAT, áth. m. falángat-tam, —tál, —ott. latonként nyelése; evés, étkezés.
Székely földön divatos szó, ám. pirongat, megszid,
FALATONKÉNT, (fal-at-on-ként) ih. Falat
dorgál. Alkalmasint azonos a latin jlajretto-val.
számra,
falatról falatra, minden fialatot külön véve.
FALÁNQÉROZ, őnh. m. falángérot-tam, —tál,
FALATOZ,
(fal-at-oz) áth. 1. FALATOZIK.
—ott. A székelyeknél ám. czékáz, csavarog. ElfaFALATOZÁS, (fal-at-oz-ás) fn. tt falatotát-t,
lángérotta <u időt. Nem egyéb, mint a francziából
tb. —ok. Evésnek azon neme, midőn hamarjában,
németesedett flanldren.
FALANG YA, (hellén eredetű), fn. tt. falangyát. sietve, nagyobb falatokat nyelve köHjjfik el az étkeHosszú csápokkal ellátott pókfaj, tojásdad testtel és ket, midőn nem rendes terítékfi asztalnál eszünk.
Reggeli falatotát. Vadamat előtti vagy alatti falakét szemmel. (Phalanginm).
totát.
PALÁNK, (fal-ánk) mn. tt falánk-oí. Mohón
FALATOZIK, (fal-at-oz-ik) k. m. falatoztam,
faló, nagyevő, torkos, pákosztos. Palánk ebek. Képzésre hasonló nyalánk, nyúlánk, fűink szókhoz. V. ö. —tál, —ott. Futtában, sietve, nagyobb falatokat
nyelve eszik. Falatomak reggel ét ouonnakor a mun—ÁNK és —ÉKONY képzők.
FALÁNKSÁG, (fal-ánk-ság) fn. tt. faldnktágot. kátok. Falatomak kündulát előtt a vadátsok. Falatottünk hamar, atután menjünk.
Mohón evés, torkosság, pákosztosság.
FALAZ, (fal-az) áth. m. falaz-lam, —tál, —ott,
PALÁNKUL, (fal-án-k-ul) ih. Mohón falva,
pár.
—«.
Fallal kerít Kertet, udvart falatni. Befanagyevők módjára, torkosán. Falónkul enm.
FALAPÁT, (fa-lapát) ősz. fn. Fából csinált, fa- latni, azaz fal közé rakni, zárni. Elevenen befalaeni
valakit. Átv. ért kereket falatni ám. áj talpat csiragott lapát
FALÁRD, (fal-ár-d) mn. tt falárd-ot. Értemény- nálni, reá.
FALAZÁS, (fal-az-ás) fn. tt falatát-t,tb. —ok.
re nézve azonos falónk szóval, s képzésre olyan,
Valamely térnek, helynek fallal bekerítése. Befalatát
mint craJ-ból etalárd.
FALÁBDSÁO, (fal-ár-d-eág) fa. 1. FALÁNK- ám. falak közé rakás, zárás. V. ö. FALAZ.
FALAZAT, (fal-az-at) fn. tt./oíasot-oí. A felSÁG.
FALAPICZKA , (fa-lapiczkft) lásd : FALA- épült falak öszvege, egész tömege; az épületnek azon
része, melyet a faJak tesznek. A kert falatatát újra
POCZKA.
FALAPOCZKA, (fa-lapoczka) ősz. fn. Lapocs- bevakollatni. A M* falatata már két*, etak tető kell
rá. Vár falatatára kistegetett ágyúk.
ka, azaz kis lapáthoz hasonló eszköz fából.
FALBÉLLÉS, (fal-béllés) ősz. fn. A szobák,
FALAS, (fal-as) mn. tt. foltu-t v. —át, tb. —ói.
teremek falainak szövetekkel bevonása, felékesítése.
Aminek fala van. Kőfalai kert.
FALÁB, (fal-ás) fn. tt falát-t, tb. —ok. Cselek- A bányákban ám. dnczok, gerendák, melyek által a
vés, midőn valamit falunk, falva eszünk. Nyelét, fa- bányamenetek boltjait a bedőlés ellen biztosítják.
FALC8AP4, (fal-csapó) öss. fn. Kőmívesek kalát. V. ő. FAL.
FALAT, (fal-at) fn. tt falat-ot. Egy darab vagy nálforma eszköze, melylyel a vakolómeszet a falra
harapás ás étekből, melyet egyszerre szájba veszünk, csapkodják, máskép : vakolókanál.
FALCSAVAB, (fal-csavar) ősz. fn. Csavar, mes lenyeljUk. Nagy adj nagy falatokkal telik. (Km.)
Sói keterü falatot nyelni. Kemény falat. Kit falat. lyet a falba illesztenek, hogy külső horgára v. kajmóFalat kenyér. Egy falat kenyérre nem virrad. Olyan jára valamit akasztani lehessen.
FALCSONT, (fal-csont) 1. HALÁNTÉKCSONT.
ember, mint a falat kenyér. (Km.) Veuedehnet falat
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FALDOGÁL, (fal-dog-ál) gyak. áth. m. faldogdl-t. Folytonosan falra eddegél.
FALDOKLÁS, (fal-d-ok-ol-ás) ft>. lásd : FALDOSÁS.
FALDOKOL, (fal-dok-ol v. fal-d-ok-ol) áth. m.
faldokol-t v. faldokl-ott, htn. —m v. faldoklani. Mohón , nagy falatokban kapja be az ételt Fuldokolva
estik, mint a farkai.
Képzésre hasonló : haldokol, fuldokol, nyeldékél,
öldököl igékhez.
FALDOS, (fal-dós v. fal-d-os) áth. és gyakor.
Szaporán, mohón eszik, nyeli az étket. Elfaldosni
mátok elöl a koncaokat.
FALDOSÁS, (fal-d-os-4s) fn. tt. faldotát t, tb.
—ok. Mohón, szaporán evés, midőn valaki befalja s
nyeldesi az^ ételt, anélkül, hogy megrágná.
FALÉ, (fa-lé) ősz. tn. Fából kiszivárgó, vagy
kicsapolt nedv. Nyirfa-lé. Falével motogatni a bőrt.
FALÉL, (1), (fa-lél) ősz. fn. 1. FALANG.
FALÉL, (2), (fal-él) ősz. fn. 1) Faltető pártásata, széle. 2) Fal szöglete.
FALEVÉL, (fa-levél) ÖBZ. fn. Levél, mely fákon terem, különböztetésül más nemű növények leveleitől.
„Szerelem, szerelem, átkozott szerelem,
Mért nem termettél meg minden falevelén."
Népd.
FALEVELES, (fa-leveles) ősz. mn. Falevéllel
v. levelekkel ékesített, behintett, födött. Falevelet
kalap, süveg. Falevelet tttak, árkok. Falevelet koszorú.
FALFECSKE, (fal-fec«ke) ősz. fn. Fecskefaj,
mely a falak, bástyák repedékeibeu fészkel és lakik.
FALFENÉK, (fal-fenék) ősz. fn. Alap, melyre
a falat rakják.
FALFESTÖ , (fal-festő) ősz. fn. Festő , különösen ki az újonnan vakolt, s még nedves falakon festéseket tesz; fresco-festő.
FALFÜ, (fal-fü) ősz. fn. Általán fű, mely a falakon teremni szokott. Különösen : ágonvirágzó (parietaria judaica), krétai (p. cretica), orvosi stb. falffl.
FALGA, (fal-ga) fn. tt. falgá-t. A várépitésben
ám. vastag falakban öszvehalinozott s megtömött föld,
mely bástya gyanánt szolgál.
'
FALGYÁMOSZLOF, (fal-gyám-oszlop) ősz. fn.
Falba eresztett, s fenéktől tetőig nyúló oszlop, mely
a fal erősítésére szolgál.
FALGYERTYATARTÓ, (fal-gyertyatartó) ősz.
fn. Gyeityatartó, mely a szoba vagy terein, színház,
templom stb. falába van bccsinálva. Rosszasága miatt jobb ily alakban : fali gyertyatartó.
FALHA, (fal-ha) fn. tt. falhát. Pohos, sokat
evő, faló csigafaj.
FALHASADÉK, (fal-hasadék) Ősz. fn. Nyilas,
repedés a falon. V. ö. HASADÉK.
FALHULLADÉK, (fal-hulladék) ősz. fn. A
romló- vagy dűlő félben levő falról letöredező darabok.

FALIZZADÁS, (fal-izzadás)Ösz.fn. Afal anyagában levő nedvnek, víznek kiszivárgása/
FALKA, fn. tt. falkát. 1) Egy seregbe, csoportba, csapatba gyülekezett vagy terelt állatok. Falka
ökröt hajtani a vásárra. Egy falka juhot elhajtani. A
ctordából elloptak egy falka ditznót. Falkával jár a
marha a tilosban. Egy falka ludat terelni a heti vásárra. A csorda, nyáj, gulya, ménes szóktól annyiban
különbözik, hogy ezek rendesen együtt létező, tenyésző sereget képeznek, a falka pedig vagy az egészből kiszakasztot rész, csapat, vagy mindenfelől öszvehajtott egyveleg. Palóczos kiejtéssel, de más tájakon it: fóka. 2) Átv. ért. csoport, több külön részekből álló egész, így használják ezekben : falka föld,
(Vrancsics, Nádor-codex), azután jó falka idővel (Telegdi). 3) A fúvészeknél ám. a hímszálak öszvecsoportozása, egybenövésc. (Adelphia).
A törökben a rokon hangú bölUk szintén ám.
sereg, csapat, bizonyos rész. A görög qjáiayí bizonyos hadi sorakoztat is jelent.
FALKALENDÁRIOM, (fal-kalendáriom) ösz.fn.
Egy lapra nyomtatott kis kalendáriom vagyis naptár,
melyet kényelem végett falra szoktak akasztani.
FALKAMPÓ, (fal-kampó) ősz. fn. Kampós szeg,
melyet a falba ütnek, hogy holmit, pl. tisztítandó
ruhát lehessen rá akasztani.
FALKÁNKÉNT, (falka-an-ként) Falka számra, csapatosan, csoportonként. Falkánkínt járnak a
szarvasok az erdőben.
FALKAPOCS, (fal kapocs) ősz. fn. Az építésben igy nevezik azon vasrudat, melyet a függőlegesen rakott falba eresztenek, hogy azt fentartsa.
FALKÁR, (fal-ka-ár) fn. tt. falkár-t, tb. —ok.
Közönségesen seregély, mely a falkásan járó barmok
körül szokott szállongni.
FALKÁRPIT, (fal-kárpit) ősz. fn. A szobák,
teremek falainak diszesítésére, behúzására szolgáló
kárpitféle lepel.
FALKÁS, (fal-ka-as) mn. tt. falkát-t v. — át,
tb. —ok. Falkában levő. Innen : J'alkatán járnak tilosba az ökrök, azaz csapatonként.
FALKÓCZ , falu Vas megyében ; helyr. Falkóct-on, —rá, —ról.
FALKORONA, (fal-korona) ősz. fn. A régi rómaiaknál díszkorona neme, melylyel azt tisztelték
meg, ki valamely város ostrománál először hágott fel
a falakra. (Corona muraria).
FALKOSZORÚ, (fal-koszoni) ősz. fn. 1) Falkorona a rómaiaknál. V. ö. FALKORONA. 2) Az
építészetben ám. koszorú alakú díszítek a falakon,
oszlopokon stb.
FALKÖ, (fal-kő) ősz. fn. Kő, mely falak építésére fordíttatik, különböztetésül más használatú kö, vektől, milyenek, pl. járdakő, malomkő, köfzörílköstb.
FALKÖTÖVAS, (fal-kötö-vas) ősz. fn. Vasdorongok , vasrudak , melyeket erősítés végett, s hogy
a falakat öszvetartsák, az épületekbe eresztenek.
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F ALKUS, falu Zemplén megyében; helyr. Falkus-on, —rá, —ról.
FALKÚSZ, (fal-kúsz) ősz. fn. A harkályok
egyik apróbb faja, hosszú fekete csőrrel, rövid fekete
libákkal, kurta farkkal, s fehéres nyakkal és begygyei, mely a falakon nagy könnyfiséggel kúsz. (Certhia mnraria).
FALLÁMPA, (fal-lámpa) ősz. fn. Falra akasztott, falon függő lámpa.
FALUK, (far-lik v. far-ol-ik) Faroí-ból elferdített szó. L. FÁRÓL.
FALMÁLLÁS , (fal-mállás) ősz. fn. A falnak
azon állapota, midőn kövei és vakolata letöredeznek,
a mészben levő salétromtól, korhadágtól stb.
FALMÁSZÓ, (fal-mászó) ősz. fn. 1) 1. FALKÚSZ. 2) Alvajáró, holdkóros, ki álmában a falakon
maszkái.
FALMÁZ, (fal-máz) ősi. fn. Vízzel föleresztett
sárga, vörös vagy fehér agyagföld, melylyel némely
vidékeken a házak falait vagy kerítésfalakat befestik,
kiékesítik.
FALMÉH, (fal-méh) ősz. fn. Vad, nem rajokban élő méhek faja, mely régi falak réseiben sárból
és homokból rak sejtfészket magának.
FALMOL, (fal-m-ol) áth. 1. FALÁMOL.
FALMÜ, (fal-mti) ősz. fn. Mindenféle építési
mű, mely kövekből, téglákból, vályogból stb. van
öszveállítva, s mészszel, agyaggal, vakolattal megerősítve. Várnak, eröstégnek falmüve.
FALNAGY, (fal-nagy, azaz faln-nagy) ősz. fn.
Régi iratokban ám. falu nagyja, azaz falu bírája, máskép ugyanott : folnagy.
FALNYILADÉK, FALNYILÁS, (fal-nyiladék
v. —nyilas) ősz. fn. Rés, hasadék, repedek a falban.
FALÓ, (1), (fa-ló) öaz. fn. Fából faragott, esztergált ló, milyet pl. a gyermekek játékszeréfii csinálnak. Trójai faló. Átv. ért. vesszőparipa.
FALÓ, (2), (fal-ó) mn. tt falót. Mohón evő,
nyaló. Átv. ért. aki mást gyűlöletből mintegy elnyelni akar. Francsiafaló németek.
FALÓK, (fal-ók) fn. tt. falókat. 1) Nagyehető,
falank ember. 2) Éjszak! medvefaj, mely bússal táplálkozik. (Ursns gnlo).
FALOPÁS, (fa-lopás) ősz. fn. Általán, törvénytelen cselekvés, midőn valaki más fáját eltulajdonítja. Különösen, az erdőben még lábán álló, vagy már
ledöntött és elhasogatott fáknak clorzása. Falopáton
érni, kapni valakit.
FALOPÓ, (fa-lopó) ősz. fn. Tolvaj , ki fát lop,
különösen ki az erdőt orozva pusztítja.
FALÓRA, (fal-óra) ősz. fn. Falon függő óra,
különböztetésfil a uebóra, toronyóra s egyéb óráktól.
FALORMÓ, FALOROM; (fal-ormó v. —orom)
öaz. fn. Falnak teteje, tetőzete. V. ö. OROM.
FALOSZLOP, (fal-oszlop) ősz. fn. Oszlop, mely
vagy egészen a falba, vagy hozzá van épitve, ragasztva ; különböztetésül a különálló oszloptól.

FALÖV, FALÖVEZET, (fal-öv v. —övezet)
ősz. fn. A házfalnak külső oldalán levő s kiálló pártázat , mely rendesen az új emelet kezdeténél húzatik.
FALPAPÍR, (fal-papír) ősz. fn. Festett s különféle rajzokkal ellátott papír , melylyel a szoba- s
teremfalakat egészen bevonják s azokra tapasztjak.
(Tapéte, Wandteppich. Idősb Mandy Péter).

FALPÁRKÁNY, (fal-párkány) ősz. fn. lásd :
FALÖV.
FALPÁRTA, (fal-párta) ősz. fn. 1. FALKOSZORÚ.

FALPORLÁS, (fal-porlás) ősz. fn. A falnak
azon hibás állapota , midőn alkotó részei szilárdságukat vesztik , töredeznek , s az idő viszontagságai
által elromlanak.

FALREPEDÉK, (fal-repedék) 1. FALHASADÉK.
FALRONTÓFÜ, (fal-rontó-fö) ősz. fn. lásd:
FALFÜ.
FALSÉPRÜ, (fal-séprü) ősz. fn. Hossza nyelfi
seprű, melylyel a falakat tisztogatják, leporozzák.
FALS1KÁRLÓ, (fal-sikárló)ősz. fn. Kőmívesek
eszköze, azaz, fogóval ellátott sima deszkácska, melylyel a felhányt vakolatot egyenesre elsimítják.
F ALSÓ, (fal-só) ősz. fn. Középső , mely a regi
falakon és mészköveken kiveri magát. (Nitram calcareum).
FALSRÓF, (fal-sróf) 1. FALCSAVAR.
FALSZEKRÉNY, (fal-szekrény) ősz. fn. Szekrény, mely falba van becsinálva ; ajtóval ellátott, és
szekrényfii szolgáló falüreg.
FALSZÖNYEG, (fal-szőnyeg) ősz. fn. Szőnyeg,
melylyel kényelem és ékesités végett a falat behúzzák. V. ö. SZŐNYEG.
FALTALP, (fal-talp) ősz. fn. A falnak alsó része, mely közvetlenül az épület alapján nyugszik.
FALTÁMASZ, (fal-támasz) ősz. fn. 1. FALTA-

FALTÁMASZTÉK, (fal-támaszték) öaz. fn. 1)
Általán, akármely eszköz vagy készület , melylyel a
falat megerősítik. 2) Különösen, a falhoz ragasztott
oszlop, mely azt a ki- vagy bedőlés ellen biztosítja.
FALTARJAG, (fal-tarjag) ősz. fn. lásd : FALZUZMÓ.
FALTETÜ, (fal-tetü) ősz. fn. 1. C8IMAZ.
FALTÖRÉS, (fal-törés) ősz. fn. Várostromi
munka, midőn a várfalakat, bástyákat bizonyos rontó
eszközökkel, gépekkel rongálják.
FALTÖRÖ, (1), (fal-törő) ősz. mn. Amivel falat v. falakat törnek. FaUörS kot. Átv. ért kemény
fejű, makacs, nyakas. Falt&rB ember.
FALTÖRŐ, (2), (1. föntebb) ősz. fn. Régiek
hadi készülete, melylyel a várak falait megrongálni,
rajtok rést Ütni , s utat nyitni törekedtek. Az ujabb
világban f ál töröknek bivták azon nagy agyukat, melyekből 50-60 fontos golyókat lövöldöztek.

FALU—FALUD

FALUHÁZ—FALVA

FALU, fn. tt. fal*-t v. faival, tb. — * v. falvak.
Személyragozva : falu-m, falu-d, falu-ja vagy falva
(ez utóbbi leginkább helynevekben), falu-nk stb. Régiesen folu. A Tatrosi codexben folnagy (villicus,
majoros) annyi mint falunagy, tehát itt villa értelemben vétetik; de olvasható régibb iratainkban város jelentésben is. V. ö. FOLNAGY. 1) Több egymás mellett fekvő mezei házak és gazdasági épületek öszvege,
melyeket jobbára földmivelők laknak, kik városi jogokkal , kiváltságokkal nem bírnak. Kis falu, nagy
falu. Jobbágy, falu nemes falu. Falura menni. Falun
lakni. Estve van már a faluban, farkas lakik a bokorban. (Km.) Több a falu, mint a város. (Km.) Meghúzta magát, mint Guta (nevű haramia ?) a falu végén. (Km.) Minden faluban mát törvény. Faluról
falura.

LÚD, puszta Szála megyében; KISFALUD, lásd
maga helyén a K betű alatt.
FALUHÁZ, (falu-ház) ősz. fn. A falu közönségének háza, köz épülete, melyben a bírák tanácskozni
szoktak; köz szólás szerint : falu háta.
FALUHELY, (falu-hely) ősz. fn. Tér, melyen a
falu fekszik, belső és külső telkeit öszvevéve; az
egész falu határostul.
FALUKATA, (falu-kata) ősz. fn. A székelyeknél ám. házról házra járó, pletykákat, híreket hordó
asszony, vagy katuska férfi.
FALUNAGY, (falu-nagy) ősz. fn. A falunak
elöljárója; első személy a falu hivatalnoki között
Olyan szó, mint : várnagy, hadnagy. Egyébiránt ez
értelme mai napság nem divatos. V. ö. FOLNAOY.
FALUNÉP, (falu-nép) ősz. fn. A falu lakosainak öszvege, közönsége; szokottabban : falu népe.
FALUNLAKÓ, (falun-lakó) ősz. fh. Személy,
ki falun v. faluban lakik, ki ott telepedett meg, s ott
keresi kenyerét.
FALUS, (fal-u-s) mn. tt falus-t v. —át, tb.
—ok. Kinek faluja van. Falus úr, mint : földes úr,
kastélyos úr.
FALUSI, (fal-u-s-i) mn. tt falusi-t, tb. — ok.
1) Falun lakó, falura való, onnan eredő, falura vonatkozó. Falusi varga. Falusi búcsútok. Falusi biró,
mester, pap. Falusi cseléd. 2) Nem-finom, műveletlen,
nyers; együgyfl v. egyszerű. Falusi erkölcsök, szokások. Falusi munka. Falusi gubó.
FALUSIAS, (fal-u-s-i-as) mn. tt falutiat-tt
v. —át, tb. —ok. Olyan, mint a falusi lakosoké
szokott lenni. Falusias beszéd, magaviselet, öltötkodét,
mulatság.
FALUSIASÁN, (fal-u-s-i-as-an) ih. Falusiak
módjára, szokása szerént. Falusiasán viselni magát.
Falusiasán hordani a hajat.
FALUSILAG, (fal-u-8-i-lag) ih. Falusi módra,
úgy, mint a falusiak szoktak, falun divatos szokás
szerint
FALUSTUL, (fal-u-s-tul) ih. Az egész faluval
együtt, mindenestül. Oda vagyunk falustul.
FALUZ, (fal-u-z) önh. m. falut-tam, —tál,
—ott. 1) Faluról falura jár. Faltának a tsidó kalmárok, a rongyszedSk, drótosok stb. Faluinak némely ingyenélők, koldusok, csavargók. 2) Ugyanazon falu házait sorra járja, pl. kéregetés, koldulás , árulás, hirhordás stb. végett.
FALUZÁS, (fal-u-z-ás) fn. tt. faluzás-t, tb.
—ok. Faluról falura járás, csavargás; a falu házainak bekóborlása. V. ö. FALUZ.

„Édes falum határa
Elhagylak nem sokára."

Népd.

Kilenc* pustta faluban nincs párja. (Km.). 2) Falun
lakó vagy átv. ért akármely más közönség. Falu bikája. Falu dobja. Falu háza. Falu kalodája. Falu stája,
azaz, előcsahosa. Falu nadrágja, falu köpönyege. Falu
rovatára enni inni. 3) Tájszólás szerént, mint a németeknél dós Land ám. ami nem város. Faiura vonulni. Falun mulatni, azaz, a városon kívül, akár faluban, akár pusztán, tanyán, szőlőben stb.
Oszvetétel által számos helynevet alkot, mint :
Nagyfalu, Kisfalu, Magyarfalu, Olaszfalu, Jászfalu,
Feketefalu stb.; s birtokragozottan : falva (mint Ábrahámfalva , Asstonyfalva) még számosabbat, melyek
illető helyeiken mind eléfordúlnak.
Némelyek (pl. a Debr. gramm.) szerént ám.
falakból álló, falakkal biró hely; de hihetőbben val,
régente bír értelemben divatos igétől ugyancsak régente divatozott valal, a latin .poBsessio' értelmében:
„mert valának sok valali" (Tatrosi codex); ebből
lett palóczosan, scékelyesen, göcseiesen ejtve : valau = valn = falu. (A szláv nyelvben is eléjön valal). Rokon vele a szanszkrit: palK, (ám. vár, város),
a hellén : nóÍLts, persa pahlav, pahlu (város), latin
trilla, arab balod, mandsu falán stb.
FALUBELI, (falu-béli) ősz. mn. Faluban lakó,
onnan származó, eredő, oda tartozó. Falubeli kocsmárot. Falubeli koldusok. Falubeli napszámosok.
FALUCSKA, (1), (fal-u-cs-ka) kies. fh. tt. faluetká-t. Kisded falu.
FALUCSKA, (2), helység Beregh megyében ;
helyr. Falucská-n, —rá, —ról.
FALUBIBÓ, (falu-bíró) ősz. fn. A falunak fő '
tisztviselője, ki a falu lakosai fölött a törvényben és j
•zokis által meghatározott igazgató, ítélő és büntető l
hatalommal bír. A nép nyelvén, s közönségesen szól- l
va : falu bírája v. falusi biró; többes számban : fa- \
lubirák y. falusi bírák. V. ö. BIRÓ.
FALUD, (fal-n-d) fh. tt. falud-ot. Némely faluk neveiben él. Értelme ám. ..iluhtly. NAGYFA- '
AXAB. KMT. UO*i> H. KOT.
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„Van susogó , faluzás , van vokshajtósdi vadászat."
Tisztujitási feddővers.
FALUZÓ, (fal-u-z-ó) mn. tt. falutó-t. Aki faluról falura jár, vagy a falu házait sorba bekóborolja.
Falutó tsidó, üveges lót.
FALVA, ám. fáin pgyes harmad személyi raggal, leginkább helynevekben, mint Bethletifalva, Ra38
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rátfalva, Mihályfalva stb. melyet sokszor csak fa
szóvá húznak öszve, mint : Asizonyfa, Dénetfa, Maléfa, Pálfa, Péterfa stb. V. ö. FA és FALU.
FALZUZMÓ, (fal-zuzmó) ősz. fh. Falakon tenyésző növényfaj a zuzmók neméből. (Lichen parietinns).
FAMAG, (fa-mag) ősz. fn. Mag, mely a fán,
hüvelybe, tokba, gyümölcsbe rejtve terem, s mely által a fát szaporítani, tenyészteni lehet Famagokal
nedm, gyűjteni, ültetni.
FAMEH, (fa-méh) ősz. fn. Vad méhek különös
faja, mely a fák odvaiban fészkel.
FAMERÉS, (fa-mérés) ősz. fn. Erdöszök működése , mely szerént a fák magasságát, s tömegök
mennyiségét meghatározzák.
FAMERTÉK, (fa-mérték) ősz. fn. Mindenféle
mérő eszköz vagy mód, melylyel az 4116 vagy levágott és öszverakott fának magasságát és mennyiségét
meghatározzák.
FAMETSZÉS, (fa-metszés) őse. fn. Általán cselekvés, melynél fogva a fát valamely éles eszközzel
be- vagy elvágják, hasítják. Különösen, mesterség,
midőn valaki betűket vagy más jegyeket, alakokat
vés fába, hogy azokat nyomtatás alá bocsássa. (Xylographia).
FAMETSZET, (fa-metszet) ősz. fn. Fametszés
után készült nyomtatvány; vagy betűk, jegyek, alakok, melyek fába vannak metszve.
FAMETSZÖ, (fa-metsző) ősz. fn. Mester, ki betűket, különféle jegyeket és alakokat fába metsz;
kfllönböztetésül az aczél-, réz-, kőmetszó'töl.
FAMÉZ, (fa-méz) ősz. fn. 1) Fából kiszivárgó
sürües nedv, mely megkeményedvén, famétgá-aab neveztetik. 2) Odvas fákban tanyázó méhek méze.
FAMEZGA, (fa-mézga) ősz. fn. 1. FAMÉZ 1).
FAMÍVES, (fa-míves) ősz. fn. Mindenféle mesterember, ki fából dolgozik, készít valamit, pl. asztalos, kerékgyártó, esztergályos, ács, bodnár stb.
FAMOH, (fa-moh) ősz. fn. Fákon termő, tenyésző nohféle növény a lopvanőszó'k seregéből.
FAMOLY, (fa-moly) ősz. fn. A fákban, kivált ha
vének, s régen kivágottak, tenyésző féreg, mely erős
apró fogaival azok belsejét és kérgét emészti, máskép : Mti. V. ö. MOLY.
FAMUNKA, (fa-munka) ősz. fn. 1. FAMÜ.
FAMÜ, (fa-mű) ősz. fn. Minden, mi valamely
mesterség által fából készíttetik. Ilyenek, az ácsmüvek , asztalosmüvek , esztergarmfivek, bodnármüvek stb.
FAMÜVES, (fa-müves) I. FAMÍVES.
FAN, (rokon fon igeszóval, s jelentése mintegy
fonal, a Hegyalján és vidékén csakugyan ejtik is/ónnak , cseh nyelven : fnnyek) ; fn. tt. f cm-t, tb. — ok.
Általán szőr, mely a szeméremtest körül nő, szeméremszőr. Különösen , némely vidékeken, egyedül a
nők szemérme körül növő szőr neveztetik így. Némely
régieknél pedig az ifjak és szüzek szeméremtestén

sarjadzó gyönge pehely. Átv. ért némely gyökér
termények héjából kinövő, szőrhöz hasonló szálak.
V. ö. FANOS.
FANATLAN, (fan-atlan) mn. tt fanaUan-t, tb.
—ok. Kinek fána nincsen, vagy még nem nő. Fanatlan OMsony, fanaüan kit leány.
FANCS, (fan-cs) elvont törzse 1) fanctalog igének , 2) fanerika főnévnek. L. ezeket
FÁNCS, paszta Fehér megyében; helyr. Fáncton, —ró, —rrfi.
FANCSAL, (1), fn. tt Fanctal-t, tb. — ok.
Gyannathy Sámuel szerént ám. Vencttl (Venceslans).
FANCSAL, (2), helységek neve Abaúj, Heves
és Pozsony vármegyékben; továbbá Erdélyben Udvarhely székben és Torda megyében; helyr. Fanetalon, —rá, —ról. Olyan, mint afanctalifenUlet. (Km).
FANCSALOG, (fan-cs-al-og) önh. rá. fanctalogtam v. fanetalg-ottam, —tál v. fanctalg-ottál, fámetalg-ott, htn. —m v. fanctalg-ani. Dunán túl ám.
nyomorogva, soványán ide-oda jár-kel, mint afféle
beteges vagy lábadozó ember. Néhntt: vántorog v.
vánttorog. A székelyeknél ám. tekereg, elé s hátra
jár. Gyöke fan rokon von gyökkel és vont, ván*t törzsekkel.
FANCSAROG, (fan-cs-ar-og) 1. FANCSALOG.
FANCSffiA, (1), (fan-cs-ik-a) fh. tárgyeset:
fanctiká-t. Pápa vidékén ám. darab rongyocska. V.
ö. FANCZ.
FANCSIKA, (2), falvak Bihar (kettő) és Ugocsa
megyében; KIS—, NAGY—, puszták Bihar megyében ; helyr. Faneriká-n, —rá, —ról,
FANCSONT, (fan-csont) ősz. fh. Az ágyékcsontnak kinyomuló része, mely a szeméremtaghoz legközelebb fekszik. (Ős pnbis).
FANCSONTÍV, (fan-csont-ív) ősz. fn. ívded
görbület, melyet a fancsont képez. V. ö. FANCSONT.
FANCSONTVÁLASZTÁS, (fan-csont-választás)
ősz. fn. A fancsontnak, mely ív-alakkal bír, kétfelé
válása. (Symphyseotomia).
FANCZ, fn. tt. fanct-ot. Túl a Dunán ám. rongy,
ruháról fityegő szakadék. Alkalmasint egy eredetű a
német Fetten szóval; olaszul peua, fetta.
FANCZ, (fán-cz, rokonnak látszik vele a szanszkrit vont [kötni, fonni], német Fádén stb.) fh. tt/öncsőt. 1) A kasza nyakát görbe kapocscsal erősítő, mintegy öszvefonó eszköz. 2) Bovás, bemetszett hézag,
melybe valamit becsiptetnek, beeresztenek, pl. fanét
a* ablakfán, hogy az ablakráma bele menjen; fané*
a ttinddyen, melybe más zsindelyt élénél fogva bele
alkalmaznak, tehát több zsindelyt mintegy öszvefonnák, öszvefoglalnak.
FANCZILLA, (a latin : ancilla, olasz fanceüa,
fandnlla stb. szókkal rokon) fh. tt. fanctüldt. A székelyeknél ám. kicsi rongyos, fanczos szolgáló, szegény
leányka.
FANCZOG, (fancz-og) önh. m. fanct^g-tam,
—tál, —ott. A vinctog szónak ikertársa. A székelyeknél ám. finyorán, finnyásán, kényesen szól.

FÁNCZOL—FANÖVELDE

FANÖVÉNY—FANYALOG

FÁNCZOL, (fáu-cz-ol) áth. m. fánczol-t. A székelyeknél ám. a kerékre vonandó sinvasba négy szögű
Irakat vés, hogy szeget lehessen bele ütni. Szélesb
ért fanc«ot vés, csinál. V. ö. FÁNCZ.
FÁNCZOZ, (fán-cz-oz) áth. m. fánczoz-lam,
—tál, —ott. Valamibe fánczokat vés. V. ö. FÁNCZ.
Zsindelyt, ablakfát fánetomi. Székely szó.

FANÖVENY, (fa-növény) ősz. fn. Növény, mely
a fák neméhez tartozik, pl. a seilva-, cser-, tölgy-fanövények.
FANSZÖR, (fan-szőr) ősz. fű. 1. FAN.
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FANEDV, (fa-nedv) ősz. fn. A fában levő híg
részek.
FANEMTÖ, (fa-nemtő) ősz. fn. A régi görögök
mythologiája szerint így neveztettek azon képzelt
szellemek, melyekről hitték , hogy a fák , különösen
agg és szent tölgyek odvaibau laknak (Dryades, Hamadryades).
FANEMÜ, (fa-nemü) ősz. inn. Fák osztályából
való, ahhoz tartozó; vagy olyan, mint a fa, a fának
némi tulajdonságaival bíró. Fanemü növények. Fanemü
enktttSk.
FANFAROS, (fan- v. von-faros) ősz. inn. tt.
fanfarot-t v. —át, tb. —ok. A székelyeknél ám.
félre járó fani, mintha egyik farát vonná a másik
után.
FANÍV, (fan-ív) ősz. fii. Az alhasnak ívalakú
része, melyet a fan takar. V. ö. FAN.
FÁNK, (fán-k, azaz főnék v. fonadék, fonott
sütemény), fn. tt fánkot. Tésztából leginkább fonottan vagy fonott alakban készült sütemény. 1) Szélesebb ért. többféle sütemények neveztetnek így , milyenek : dorongot fánk, kürtös fánk, forgács fánk,
toló fánk, tölcsérét fánk, csillag fánk, lelkes fánk, velőt fánk, mogyoró fánk stb. Vannak, kik a német
Pfannkuchen szóból származtatják, de ez erőltetett és
egészen mást is jelent. 2) Különösen finom, leginkább farsangban kelendő tésztasütemény , gömbölyű
alakban, s töltelékkel vagy a nélkül; némely vidékeken siska, másutt pamputka. 3) Mátyásföldön kizárólag fánknak mondják azon süteményt, melyet másutt forgácsfánknak vagy csöröt'-'nek s herSczénfk iá
túnak. Megvan az illír nyelvben is.
FÁNKTOLÓ, (fánk-toló) ősz. fű. Szakács- vagyis
konyhaeszköz, melylyel az úgynevezett tolófánkot
készítik, melynek belseje szögletes és rovátkos szokott lenni, honnan a tolófánk is ilyen alakot vesz föl.
FANOS, (fan-os) mn. tt. fanot-t v. — át, tb.
—ok. 1) Kinek fana van; a mi fannal benőtt. Fanos
leány, legény. V. ö. FAN. 2) Szőrös. Fanos ebnek
gubát eb a tárta. (Km.). 3) Mondják a növények gyökeiről, és némely földi terményekről, melyek rostosak, s mintegy hajat, szőrt eresztenek. Fanos répa.
FANOSODÁS, (fan-os-od-ás) fn. tt. fanosodás-t,
tb. —ok. Állapot, midőn valakinek fana nő. V. ö.
FANOSODIK.
FANOSODIK, (fan-os-od-ik) k. m. fanosod-tam,
—tál, —ott. Szeméremteste körül szőrösödik. Átv.
ért nemzésre alkalmassá, képessé kezd lenni.
FANÖVELDE, (fa-növelde) ősz. fn. lásd • FAISKOLA.
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FANT, (rokonnak látszik vele a magyar bánt
és fényit, franczia veng-er, latin vind-icare, német
ahnd-en),iégl szó, fn. tt. fantól.Valamely bántó tettnek
hasonlóval viszonozása, fenyítése. Pánton fant, azaz
hántásért bántás. Pánton fant tál fizetni. (Talio, poena
talionis).
FANTAJ, (fan-táj) ősz. fű. Az alhasnak azon
környéke, melyet fan szokott lepni, azaz a szeméremtest kerülete.
FANTAROG, (fan-t-ar-og) 1. FANCSALOG.
FANTETÜ, (fan-tető) ősz. fn. Különös tetűfaj,
mely leginkább a fan közé veszi be magát, s a bőr alá
búvik, máskép : lapot tetti.
FANTI, (fan-t-i) mn. tt. fanti-t, tb. — ok. Székely szó, ám. fancsalgó, fantargó, bolygó esztt, féleszü.
FANZÁK, (fan-zár) fn. tt. fantár-t, tb. —ok.
Cserjeféle növénynem az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből; bokrétája nyakas, torkát a hímszálak szőrei bezárják, honnau a neve (Lycium). Fiijai : sugár, pongyola, gorbegurba, lila fanzár.
FANY, elvont gyök , mely a f anyai, fanyalog,
fanyalodik, fanyar, fanyara stb. szókban fenmaradt.
Ezeknek értelme után következtetve jelent valamely
szorítót, öszvehúzót, kényszerítőt, tehát szinte rokou
fon, von igékkel.
FANY ÁL, (fany-al) fn. tt. f anyai-1, tb. —ok.
Árnyas helyeken tenyésző cserjés növény, melyen
vörös héjú én lisztes husii bogyók, a medvék kedven
eledele, teremnek. (Arbutus uva ursi).
FANYALGÁS, (fany-al-g-ás) fn. tt. fanyalgás-t,
tb. —ok. Szorultságbau, szükségben ide-oda hajlás,
nyomorgás , kedvetlenség , mintegy vonalgám. V. ö.
FANYALOG.
FANYALGÓ, (fany-al-og-ó, mintegy : vonalgó)
mn. tt. fanyalgó-t. Szorult, szűk állapotban levő, s
ennél fogva mindenre kényszerülő, nyomorgó, ide-oda
járó-kelő. Utczán fanyalgá idegen koldus. Éhségbeit
fanyalgó hadi foglyok.
FANYALGÓS, (fauy-al-og-ó-os) mű. tt. fanyalgós-t v. —át, tb. —ak. Nyavalygós, beteges.
FANYALODÁS , (fany-al-od-ás) fn. tt. f anyu
lodát-t, tb. —ok. Szükségtől szorongatva magának
elszánása valamire.
FANYALODIK, (tany-al-od-ik) k. m. fanyalodtam, — tál, —ott. Szükségtől, kénytelenségtöl vonva
vagy szorongatva valamire szánja magát. Éhségébe"
ráfanyalodott a fekete kenyérre. Azokhoz fanyalodott,
kiket hajdan megvetett volt.
FANYALOG, (fany-al-og, mintegy : vonaloj;
önh. m. fanyalog-tant v. janyalg-ottam , fanyalug-tti
\. fanyalg-ottál, faiiyal.g-o/t. 1) Szükségben, szorultságban tűr, szenved a nélkül, hogy baját kijelentené ;
elnyomorog. Inkább éhen , ronífyiman fanyalog . *"•/.'
38'
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FANYIRÖ, (fa-nyirő)ösz.fn. Kertészolló, melylyel a fák vagy bokrok agait egyenes vonalra nyírjak.
FÁNYOL, (fány-ol ám. von-ol) áth. m. fányolt.
A puszta helyet kertté aliAftA-B végett, vékony kerítéssel körülvonja vagy fonja. Székely szó.
FANYOLGAT, (fany-ol-gat) áth. m. fanyolfattam, —tál, —ott. Székely szó, ám. fanyarán, finyorán v. finnyásán nyeleget
FANYOMAT, (fa-nyomat) ősz. fn. Mindenféle
nyomtatmány, mely fametszés után készül. V. ö. FAMETSZÉS.
FANYOMATÚ, FANYOMATU, (fa-nyomató)
ősz. mn. Amit fametszéssel nyomtak. Fanyomatú betűk, könyv, képek.
FAOLAJ, (fa-olaj) ősz. fn. Olaj, melyet át olajfa
gyümölcséből sajtóinak; különbségül a lenmag-, kendermag-, tökmag-, repcze- stb. olajtól. V. ő. OLAJFA.
FAOLLÓ, (fa-olló) ősz. fn. 1. FANYIRÖ, fn.
FAOSKOLA, (fa-oskola) Ősz. fn. lásd : FAISKOLA.
FAFADLAT, (fa-padlat) ősz. fn. Fából, pl. gerendákból, deszkákból rakott padlat Fapadlat a lóistállóban. V. ö. PADLAT.
FAPALACZK, (fa-palaczk) ősz. fn. Palaczk,
mely fából van csinálva.
FAPÁLCZA, (fa-pálcza) ősz. fn. Fából való
pálcza. (Van vaspálcza is). Boctkorhotfapálc*a. (Km.).
FAPÉHÉLY, (fa-péhély) ősz. fn. Némely fanemek, nevezetesen füzek, nyárfák, jegenyék stb. virága, mely pehelyalakban szállingózik.
FAPÉNZ, (fa-pénz) ősz. fn. 1) Fából csinált
pénz. Bolondnak a fapén* it jó. (Km.). 2) Pénz, melyet némely közintézeteknél, pl. nyilvános iskolákban
fűtés fejében fizetnek. Tikolai fapént. Betudni afapéiut.
FAPIACZ, (fa-piacz) ősz. fn. Vásárhely, hol
FANTARÚ, (fany-ar-ú) mn. 1. FANYAR. V. ö. különféle használatra való fát árulnak. Szorosb. árt.
SANYARÚ.
eladó tűzi fák rakhelye.
FANYARÚ KUKOJCZA, 1. ÁFONYA.
FAPOHÁR, (fa-pohár) ősz. fn. Fából vájt, eszFANYARÚSÁQ, FANYARUSÁG, 1. FANYAR-tergározott pohár. Fapalac*khot fapohár.
FAPOLTURA, (fa-poltura) ősz. fn. Poltura fáSÁG és v. ö. SANYARÚSÁG.
FANYELÜ,(fa-nyelfi) ősz. mn. Minek fából van ból. V. 8. POLTURA. Bolondnak f apoltwa it jó, ha
elvetttí tem kár. (Km.).
nyele. Fanyelü két, bictak, villa. V. ö. NYÉL.
FAPOR, (fa-por) ősz. fn. Finom por, mely a
FANYESÉS, (fa-nyesés) ősz. fe. A fa ágainak szúette fából elhull. Szőlesb ért fürészelés, vágás,
valamely éles eszköz által tőből vagy izeknél elmet- faragás alatt apróra morzsolódó fahulladék. FUszése.
rénpor.
FANYESŐ, (1), (fa-nyeső) ősz. mn. Amivel fát
FAPORTÉKA, (fa-portéka) ősz. fn. 1. FAÁRU.
nyesnek, V. ö. NYES. FanyeiS két, ottó.
FAR, (1), hangutánzó elvont gyök, melyből faFANYESŐ, (2), (1. föntebb) ősz. fn. 1) Személy, radék, faractkál, farag és származékaik eredtek. Roki fát vagy fákat nyes. 2) Eszköz, pL olló, kés, mely- kon a ver igével, továbbá a szanszkrit bkarv (ver,
lyel nyesnek. V. ő. NYES.
tör), mar (vág, tör), arb (vág, ver), hellén (fáftt, laFANYIRÉS, (fa-nyirés) ősz. fn. Cselekvés, mi- tin f trió, frango stb. szókkal. Egyezik vele a forgdet
dőn a fa ágait, hogy egyarányosan álljanak, vagy gyöke fór.
akadályul ne legyenek, kertészoUóval elnyirik; küFAR, (2), fn. tt far-t, tb. —ok. l) Általán, az
lönbözik tehát némileg a fenyeséstől, mely talajdon- állatnak hátalsó fele, része, hol a hat vagy d«rék
kép az ízekben történik, a nyirés pedig csak az egy- végződik, s a lábak kezdődnek. ÖkDr f ara, tehén fara,
ló fara. Gömbölyű far, otapottfar. Farral i
arányra van tekintettel.

Mm koldulna. 2) Magában nyög, sóhajtor, magába !
vonulva szenved.
FANYAB, (fany-ar) mn. tt. fanyar-t, tb.
1) Mondják nedvről, vagy nedvvel bíró testről, mely
éretlen savanyúsága, vad ízű, fojtós, mely a szájat
öszvehúzza, vonja. Fanyar egret, fanyar bor, fanyar
birsalma, fanyar som, kökény. Egyezik vele a tál a Dunán több vidéken divatos vonyár, és a régies venyerék, (sicera). 2) Átv. ért. kedvetlen, kemény; szűk
korlátok közé szorult; erős fegyelem alatt levő. Fanyar ember. Fanyar élet. Ezen értelemben hangra
nézve is némi rokonságban van a sanyar sióval. L.
SANYAR.
FANTABÁN, 1. FINTORÁN.
FANTARI, (fany-ar-i) mn. tt fanyari-t, tb.
—ok. Rósz kedvű.
FANTARKÁS, (fany-ar-ka-au) mn. tt fanyarkát-t v. —át, tb. —ok. Aminek kevéssé fanyar,
fojtós ize van. Fanyarkát vöröt bor. A nem egemen
érett kökény fanyarkát.
FANTARODIK, (fany-ar-od-ik) k. m. fanyarodtam, —tál, —ott. 1) Fanyar izfivé lesz, fojtósodik,
öszvehuzó savanyuságot kap, csipősödik. Forrót után
fanyarodik a vörötbor. 2) Fölcserélve használjak fanyalodik helyett V. ö. FANYALODIK.
FANYAROG, (fany-ar-og) önh. m. fanyarogtam v. fanyarg-ottam, —tál v. fanyarg-ottál, fanyargott; htn. —m* v. fanyargani. Szükségben, nyomorban
szenved, tengődik; fanyar életet él. V. ö. FANTAR
és 8ANYABOG.
FANYARSÁG, (fany-ar-ság) fn. tt fanyartágot. Valamely italnak, gyümölcsnek vad savanyúsága,
vad ize, fojtóssága. Éten bort fanyartága miatt nem
lehet inni. Birtalma, töm, kökény fanyartága. Átv.
ért roszkedviiség, a kedélynek csípősködő, s bántó
modora.

601

FAR—FÁRAD ALMA8

istállóba. Fartól duói át ökörnek. Alig hiítta a farát.
2) Különösen, az embernek égési alfele. Nagy far,
tí» far, kSvér, tooány far, kemény, lágy far. Farára
vertek. Farba rúgni Átvitt ért. ám. túl-, T. kiadni valakin, ám. felhagyni vele. Megtapogatták a f arát. Farát ristálja. Abrinetetal keríti farát. Jól bírja a farát. Tarát farát kifettiti. (Faludi). Tarka barka ruha,
illik a najha farára. (Km.) Úgy jár a fara, mint a*
istennyila. (Km.) Síitái a fara, vagy farával. 3) Átv.
ért valamely épületnek vagy alkotmánynak, gépnek
hatolja. Hajó farán áll a kormányát. A kocsit faránál fogva elemelni, vagy elvetni a kocsi farát. Snán fara. IitáUé f ara.
Egynek látszik por vagy mar gyökkel pari v.
mart szókban, melyek valami emelkedettet, kiállót
jelentenek; p előtét nélkül pedig orom szóval; finnfii
perS; a hellénben OÍ-QK ám. fark.
FAR, elvont gyökszó , mely a fárad, f áront
igékben, és származékaikban él. Értelme /or-gás,
/or-golódás. Rokonok vele a szanszkrit pár, pur (mozog), a hellén ittÍQco, ntgúto, xoQtvm, a német fahren, fiíhren, fern, angol far (messze), finn vtisyn és
több számtalanok.
FÁRA, (lengyelül fara, németül Pfarre, latínul
paroehia) fn. tt farát. 1) Hívek gyülekezete, s azon
kerület, melynek lelki igazgn''isát úgynevezett plébános viszi. Nagy fára, kis fára. 2) Egyházi javadalom, mely bizonyos jövedelemmel és kötelességekkel
van öszvekötve. Gatdag, stegény fára. Terhet könnyű
fán. Fát át kapni. Farát elvettteni. Addig papé a
fára, míg benne a pára. (Km.). E szóval leginkább
túl a Dunán élnek.
FARACSKÁL, (far-acs-ka-al) áth. m. faractkál-t. Csak úgy játékból, mulatságból, könnyeden farag valamit, máskép : faragétól, farietkál. Kicsinezve
gyakorító értelemmel bír.
FARAD, falu Sopron megyében ; helyr. Faradon, —rá, —ról.
FÁRAD, (far-ad) önh. m. fárad-tam, —tál, —t
v. fárad-ott. 1) Valamely dologban, munkában nagy
erővel, szinte lankadásig foplalkodik, forgolódik.
Mát ügyében fáradni. Kenyérkeresetben fáradni. Miben fáradt* isméi f Ő tokban f árad. Rest kéttzerfárad.
(Km.). „A munkás jó hazafi, mint a buzgó keresztény,
szüntelenül fárad , izzad és harczol; hogy kipihenje
magát az örökkévalóságra vár.* (Lonovics érsek). 2)
Testi vagy lelki ereje a megfeiizülés miatt gyöngül,
alább hagy, Unkád. Ki nem ttokta a dolgot, hamar
fárad. Bele fáradni a kanalaiba, gyűjtésbe, ttántátba.
Belefáradni a tanulásba, gondolkodásba. Elfáradni a
hotttu úton. Kifáradni. Megfáradni. 3) A köznép,
midőn udvariasan vissza akarja utasítani a kínálást,
így szól : Ne fáradjon. Ugyan minek fárad f vagy :
Ne fáratttza magát. 4) Heves vármegyében annyi is
mint soványodik.
FÁRADALMA8, (fár-ad-al-m-as) mn. tt fáradalmat-t v. —át, tb. —ok. Bük és nagy fáradsággal
járó. Fáradalmat munka, tUatát.
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FÁRADALOM, (fár-ad-al-om) fn. tt fáradalmat. Nagy és sok, tartós fáradság.
FÁRADÁS, (fár-ad-ás) fn. tt. fáradát-t, tb.
—ok. 1) Valamely ügyben, munkában, dologban eljárás , foglalkodás, forgolódas. 2) A testi vagy lelki
erőnek gyöngülése, csökkenése, melyet pihenés által
ismét vissza lehet nyerni. V. ö. FÁRAD.
FARADAT, (far-ad-at) fn. tt fáradat-ot. Fáradás elvont értelemben.
FÁRADALTAN, (fár-ad-atlan) mn. tt fáradatlan-t,tb. —ok. Aki nem fárad, erejének megfeszítésében alább nem hagy, aki szüntelen munkálkodik ; munkatürő. Fáradallan gatda, író. Határozóilag
ám. fáradatlanul.
FÁRADATLANUL, (fár-ad-atlan-ul) ih. Az
erőnek megfeszítésével föl nem hagyva; szüntelen
munkálkodva; ki nem fáradva. V. ö. FÁRAD.
PARÁDÉK, (far-ad-ék) fn. tt faradék-ot. Ami
faragás által elesik, elhull. Faradék-forgáet, korümfaradék, börfaradék. V. ö. FARAG.
FÁRADÉKONY, (fár-ad-é-kony) mn. tt. fáradékony-t v. —öt, tb. — ok. Könnyen fáradó, fáradásra hajlandó. Fáradékony vén ló.
FÁRADHATATLAN, FÁRADHATLAN, (fárad-hat(-at)-lan) mn. tt fáradhatatlan-l, tb. - öt. Aki
elfáradni nem tud; folyvást legnagyobb szorgalommal s pihenés nélkül dolgozó. Fáradhatlan nyelvbúvár.

FÁRADHATATLANSÁG , FÁRADHATATLANUL, 1. FÁRADHATLANSÁG, FÁRADHATLANUL.
FÁRADHATLANSÁG, (fár-ad-hat-lan-ság) fn.
tt. fáradhatlantág-ot. Tulajdonság, munkabírás, melynél fogva valaki fáradhatlan.
FÁRADHATLANUL, (fár-ad-hat-lan-nl) ih.
Soha el nem fáradva, a legnagyobb és állandó szorgalommal.
FÁRADOZ, (fár-ad-oz) önh. m. fáradoztam,
—tál, —ott, pár. —«. Folytonosan vagy gyakran
fárad. Fáradozni valamiben, pl. vállalatban, tervnek
kivitelében, munkában. Más Ügyében fáradotni. V. ö.
FÁRAD.
FÁRADOZÁS, (fár-ad-oz-ás) fn. tt. fáradotái-t,
tb. —ok. Valamely dologban, ügyben folytonos vagy
gyakori munkálkodás, forgolódás, utána járás-kelés.
Át Ügyvéd fáradotátát megjutalmatni.
FÁRADSÁG, (fár-ad-ság) fn. tt fáradtág-ot.
1) A megfeszített testi vagy lelki erőnek ellankadása, mely pihenés által ismét el szokott múlni. Egy jó
álom minden fáradságot helyrehot. (Km.) Fáradságot
ttenvedni. 2) Átv. ért munka, dolog. Sok fáradtagomba kerüli. Ne kímélje fáradtagát.
FÁRADSÁGOS, (fár-ad-ság-os) mn. tt. fáradeágos-t v. — á t , tb. —át. Fáradsággal járó, fáradságba kerülő. Fáradságos foglalkodás, munka, utatás.
V. ö. FÁRADSÁG.
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FÁRADT, (fár-ad-t) mn. tt fáradt-at. Aki el
van faradra. V. ö. FÁRAD. Fáradt munkát, utat.
Fáradt lónak farka it nehét. (Km.). Fáradt, mint a
kutya. Átv. ért alábbhagyó, sebességét vesztő. Fáradt golyó nem öl vadat. Fáradt hullámok. Heves varmegyei tájnyelven ám. tooány. Fáradt Ma.
FÁRADTAN, (fár-ad-t-an) ih. Erőfeszítés miatt
ellankadva, ideiglen meggyöngülve. Fáradtan érttiníc
vittta a várotba. V. ö. FÁRAD.
FÁRADTIG, (fár-ad-t-ig) ih. Faradásig, addig,
míg egészen elfáradunk. Fáradtig dolgotm.
FÁRADTSÁG, (fár-ad-t-ság) fti. tt. fáradtságot. Állapot, midőn valaki elfáradt
FARADZIK, (far-ad-oz-ik) k. m. faradt-tam,
—tál, —ott. L. FÁRÓL.
FARADZÓ, (far-ad-oz-ó) fn. tt faradtó-t. 1)
Ami fáról. 2) L. FAROZÓ.
FÁRAFOLTÓ, (fara-folyó) ősz. mn. Mondják
növényekről, melyek indái fákra felfutnak, feltekerődznek. Fárafolyó borsó.
FARAG, (far-ag) áth. m. farag-tam, —tál,
—ott. 1) Általán, valamely test külsejét, éles eszközzel, pl. késsel, fejszével metélgeti, hasogatja, forgácsokra szabdalja. Fúrni, faragni. KOrmSket faragni.
Lefaragni apatkólandó ló kormit. Bort faragni. Lefaragni a italaimat a borról. 2) Metszés, hasogatás
által valamit képez, alakit, csinál. Stéget faragni.
Nyelet faragni a fejnének. Gerendákat faragni. Tengelyt, koctioldaÜ faragni. Képet faragni köbül, fából.
jStobrokat faragni márványból. Könnyű a lágy kSoet
faragni. (Km.). 3) Átv. ért. simít, finomít, szelídít.
Etem ifjín még tokot kell faragni. Majd ótok faragunk
valamit belőle. Öszvetételek : Elfaragni a kiálló ctomókát. Kifaragni fából valamely tárgynak kepét. Lefaragni a börrSl a kottt. Megfaragni a vattag tteget.
V. ö. FORGÁCS.
FARAGÁS, (far-ag-ás) fa. tt. foragát-l, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit faragunk. Képfaragái, kSfaragát; gerendafaragát. V. ö. FARAG.
FARAGATLAN, (far-ag-atlan) mn. tt faragatlan-t, tb. —ok. Tulajd. amit meg nem faragtak. Faragatlan fenyuttálak, kútágat. Átv. ért műveletlen,
darabos erkölcsfi, durva, neveletlen, goromba. Faragatlan parattt. Faragatlan betyár. Faragatlan faiutkó. Határozóilag ám. faragatíanul.
FARAGATLANSÁG, (fár-ag-atlan-ság) fa. tt.
faragatlaatág-ot. Müveletlenség, erkölcsök darabossága, nyerseség, neveletlenség, durvaság, gorombaság.
FARAGATLANUL, (far-ag-atlan-ul) ih. 1)
Tulajd. faragás nélkül, meg nem faragva. FaragatIonul hevertetni át épületfákat. 2) Átv. ért. nyersen,
durván, minden finomság nélkül, neveletlenül. Faragatíanul vitelni magát a tártat körben.
FARAGCSÁL, (far-ag-csa-al) áth. és kicsinyező;
m. faragetál-t. Játékképen, mulatságból, könnyeden
farag, metélget, hasogat valamit Körmeit f aragetálja.
Fütfatipot faragétól. Betuatvetve : fartustgál, faráétkál, farictgál, farictkál.
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FARAGDOGÁL, (far-ag-d-og-ál) Gyakran vagy
folyvást farag.
FARAGHATATLAN, (far-ag-hat-atlan) mn. tt,
faraghatatlan-t, tb. — ok. Amit faragni, vagy átvitt
ért. művelni nem lehet
FARAGIC8ÁL, (far-ag-ics-ál) 1. FARAGCSÁL.
FARAGMÁNT, (far-ag-many) fa. tt faragmány-t, tb. — ok. Faragott mű, alkotmány, pl. képttobor, halvány. Ét a fejedelmek parancsolatjából tiltteltettek a faragmdnyok. (Káldi Bölcs. 14. 16).
FARAGÓ, (1), (far-ag-ó) mn. tt faragó-t. 1)
Aki farag, kinek kötelessége, mestersége a faragás.
Faragó ember, faragó bérét, faragó molnár. 2) Mivel
faragnak. Faragó tték, faragó kit, melyeket öszvetett
szó gyanánt Így is írunk : faragóttik, faragókét. 3)
Több magyar család neve. 4) Főnévfii áll ezekben :
képfaragó, kőfaragó.
FARAGÓ, (2), falu Erdélyben, Kolos megyében; helyr. Faragó-n, —rá, —ról.
FARAGÓKES, (faragó-kés) ősz. fn. Két végén
fogóval ellátott éles vaseszköz, mely által leginkább
a szerszám- és bútorfákat szoktak simára egyengetni.
FARAGÓSZÉK, (faragó-szék) ősz. fa. Kerékgyártók, bodnárok, szerszámkészítők stb. sajátságos
készülete, melyen ülve dolgoznak, midőn a munkába
vett fadarabot az úgynevezett szék fejével leszorítják.
FARAGOTT, (far-ag-ott) mn. tt faragott-at.
Amit faragtak, kifaragtak. Faragott gerendák, fenyünálak. Faragott kép. Köböl faragott ttobor. Faragott
képet ne csinálj magadnak. (Tíz parancs).
FARAGVÁNY, (far-ag-vány) 1. FARAGMÁNY.
FARAKÁS, (fa-rakás) ősz. fn. 1) Öscvehordott,
halmozott fa. 2) Cselekvés, szolgai munka, midőn valaki a vágott fit halomba, kazalba, ölbe rakja.
FARAKHELY, (fa-rak-hely) ősz. fa. Nyílt vagy
kerített, vagy födeles tér, hová az épület-, tűzi- vagy
szerszamfát lerakják.
FARÁMA, (fa-ráma) ősz. fn. Fából készült ráma. Máskép : fakeret.
FARAMEK, (far-am-ék) fa. tt. faramék-ot. Tájszó, 1. FARTŐ.
FARÁSPOLY, (fa-ráspoly) ősz. fa. Ráspoly,
melylyel fát riszálnak, simítanak, lapítanak. V. Ö.
RÁSPOLY.
PARASZT, (fár-aezt v. -asz-t) áth. m.fárattt-ott,
htn. —ni v. —ont, pár. fáram-tz. Eszközli, hogy valaki faradjon, vagy, elfáradjon. V. ö. FÁRAD. NeMt
munkával, hotttu úttal fáratttani valakit. Kár volt
étért fáratttani bennünket. Elfáratstani, kifáratttani
a birkótó tártat. Oda fáratttani a ételedet a ttomttéd
faluba. Magát fáratttani. Kérem, ne fáratttta magát;
e szavakkal köszöni a nép a megkinálást.
FÁRASZTÁS, (fár-asz-t-ás) fa. tt. fára»ttát-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőu valakit fárasztunk. V. ö.
PARASZT.
FARAZ, 1. FAROZ.

FARAZÓ, 1. FAROZÓ.
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FAREDVESÉDÉS, (fa-redvesédés) ősz. fn. A
FARBOGÁR, (far-bogár) ősz. fn. Hengerded
dereku bogárfaj, sima torjjal, és paizskákkal, melyek fának rohadása, purhásá, taplóssá válása. V. ö. REDhátrafelé keskenyre húzódnak. (Leptura).
VESÉDIK.
FARESZELÖ, (fa-reszelö) ősz. fn. Rovátkos
FARBÖR, (far-bőr) ősz. fn. Sajátságos szabású
leffentyti bőrből, melyet a bányászok faraikra kötve eszköz vasból, melylyel a fát riszálják. V. ö. RESZELŐ.
viselnek.
FAREV, (fa-rev) ősz. fn. 1. FAREDV.
FAECSAVAR, (far-csavar) ősz. fn. így nevezFARÉV, (fa-rév) ősz. fn. Hely, hol a vizén száltetik a puskában azon csavar, mely a puska agyát a
csővel öszveköti.
lított fát, különösen épületfákat a szárazra vonFARCSÍK, (far-csik) ősz. fn. Az állatok fará- tatják.
FARFENE, (far-fene) ősz. fn. Sertések betegnak vége, mely a farnyilást környezi. Különösen így
nevezzük a madarak farát, mit máskép tréfásan piís- sége, midőn faraikon a serte elrohad, s kukaczok espöksüveg-ueí, ptlspb'kfalat-nak is mondanak.
nek beléjök.
FARGÁCS, 1. FORGÁCS.
FARCSÍKCSONT, (far-csík-csont) ősz. fn. Több
FARHÁM, (far-hám) ősz. fn. Czifra, salangos
izekből álló csont, mely a farcsíkot képezi.
FARCSÍKDUCZ, (far-csík-ducz) ősz. fn. Ducz hám, mely a 16 farát betakarja, különösen a végből,
hogy ereszkedőkön a ló a szekeret könnyebben tarta farcsíkban. V. ő. DUCZ.
FARCSIKFICZAMODÁS, (far-csik-ficzamodás) hassa. Hont, Nógrád, és szomszéd megyékben s áltaősz. fn. Kórállapot, midó'n a farcsík kificzamodik. V. lán a hegyes vidékeken divatos lószerszám.
FARHÁMOS, (far-hámos) ősz. mn. Farhámmal
ö. FICZAMODIK.
FARCSIKIZOM, (far-csik-izom) ősz. fn. Izom a ellátott, ékesített, szerszámozott. Farhámot ló. Halfarcsíkban.
lani némely palóczoknál : farhámos mite, azaz inneFARCSIKLÓ, (far-csikló) ősz. fn. A farnak csik- pélyes mise, midőn a papok ékesebb, czafrangosabb
lója v. csuklója.
öltözékekben szolgálnak.
FARCSIMA, (far-csima) 1. FARCSÍK.
FARHÁNYÁS, (far-hányás) ősz. fn. FarmozgaFARCSONT, (far-c$ont) I. FARCSIKCSONT. tás, ide-oda riszálás. Különösen lónál rugdalás, faráFAROSOK, (far-csök) 1. FARCSÍK.
nak fölfelé lökdelésc.
FARCZ, (far-cz) fn. tt. farcz-ot. Timárok hcnFARIDEG, (far-ideg) ősz. fn. Ideg a farban.
geralaku eszköze, sodrófája, melylyel a megfestett
FÁRÍT, FARIT, (fár-ít) áth. m. fárít-ott, htn.
bőrt újra megtisztítják, s mintegy mángorolják. Gyöke —ni v. —ani, pár. —». Ritka használatú ige a difar azonos fór (forgat) gyökkel.
vatosabb f áraszt helyett, mint szakaszt h. szakít.
FARCZÁD, falu Erdélyben, Udvarhely székben ;
FÁRÍTÁS, PARITÁS, (fár-ít-ás) fn. tt.fárítát-1,
helyr. Farczád-oi>, —rá, —ról.
tb. —ok,-l. FÁRASZTÁS.
FARCZINÁL, (far-cz-in-a-al) áth. m. — t. DuFARIZOM, (far-izom) ősz. fn. Izom a farban.
nán túl ám. valakit erősen kitndakol, kérdésre szorít,
FARK,
(1), (far-k) fn. tt. fark-at. 1) Az állati
fartat, ide-oda forgat.
test derekának hátuljából, azaz farából kinövő röviFARCZINÁLÁS , (far-cz-in-a-al-ás) fn. tt far- debb, hosszabb s mozgékony rész, mely a négylábú
czinálás-t, tb. —ok. Dunán túl ám. erős fartatás, val- állatoknál nem egyéb, mint a hatgerincz folytatása,
latás, kérdőre fogás, szorítás.
a madaraknál a farcsíkból kinövő tollakból áll; a haFARDAGÁLY, (far-dagály) ősz. fn. Kitömött, laknál szétosztó, tüskés evező alakkal bir stb. Szőrűt,
abroncsos far. Atv. ért. tulzólag nagy bőség és czi- meztelen, hosszú, rövid fark. Ebet szőréről, rókát farkornya a beszédben, versben.
káról megismerheted. (Km.) Bóka farkát billegeti, nászFARDAGÁLYOS, (far-dagályos) ősz. mn. Kitö- nagy akar lenni. (Lakod. vers). Farkat csóválni v.
mött, abrincscsal kerített, renkesz, kövér, terebélyes csórni. Vett az ebnek, csórja a farkát. (Km.) Farka töve.
farn. Fardagályos menyecske. Néhutt : duczifaros. Farka alja. Mi ennek a farka alja ? tréfásan, mi az
Atv. ért. tulzólag buja, és czikornyás (eléadás). Far- ára? Kern felejti kígyó a f árka vágatát. (Km.) Rövid,
mint a nyúl farka. (Km.) Nyúl farkán gombot köt.
dagályos vertek. (Phaleratus).
FARÉ, (far-é) fn. tt. faré-t. .Fartat' szóval kö- (Km.) 2) Aljas beszédben : a férfi nemző tagja. 3)
zös far származéka, ám. fartatás; eléfordúl Szabó Atv. ért valaminek vége, függeléke. Stolcnya farka.
Kinek izekére farkán ült*, annak nótáját dudáljad.
Dávidnál : faréra fogja = kérdőre veszi.
FARÉ, (fár-é) fn. tárgy eset : — l, többes: — k. (Km.) Se falé, »e farka. 4) Politikai tréfás ért valaA székelyeknél ám. viszontagság, nyomoruság, fá- mely pártfönök kísérete.
Némelyek, mint Lugossi József szerént fark v.
radság. Sok farén ment keresztül, azaz, nyomornságon,
farok ám. forgó, magas hangon : fürge.
vitán, bajon, fáradságon.
FARK, (2), puszta Csongrád megyében; belyr.
PABEDV, (fa-redv) ősz. fn. A fának rohadó,
Fark-on, —ró, —ról.
porhanyú, megtaplósodott, purhas része.
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PAKKAL, (far-k-al) önb. m. —t. Farkátforgatja , csóválja. Aljas beszédben : nőazik, fehénzemélylyel közösül. Elfarkal ám. elillan, ellábal.
FABKALÁB, (farka-láb) ősz. fa. Földi bolha
neme, mely meghajlott villái farkával segíti magát
a szökdelésben. (Podura).
FARKALÁ8, (far-k-al-ás) £n. tt. farkalái-t, tb.
—öt. Farkcsóválás, csavarás. Aljas nyelven: nőszéa,
nemi közösülés.
FARKALLIK, (far-k-al-lik) k. m.farkaU-ott, htn.
—ni v. —an». Szögellik, mintegy farkon végződik.
Oda farkallik a itántófOld.
FARKAS, (1), (far-k-as) mn. tt. farkat-t v.
—át, tb. —ak. Ifinek farka van. Farkat majom. Átv.
irt. farkat csillag.
FARKAS, (2), (far-k-as) fa. tt. farkai-t, tb.
—ok. 1) Ismeretes rabló állat, mely az ebek neméhez tartozik, erdőkben s bozótokban lakik, s a házi
szelíd állatokban, kivált a juhokban nagy pusztításokat tesz. (Canis lupus). Erdei farkat, nádi farkat.
Ordat, fehér farkat. Nagy f árkot. Vén f árkai. Nem
könnyen ejted meg a vén farkait. (Km.) Éhet farkainak életebb a körme. (Km.) Alátatot, mint verembe
ctett farkat. (Km.) Farkainak mondják : Mi atyánk,
ott feleli : bárányláb. (Km.) Farkainak berket mutatta. Farkait emlegetnek, kert alatt kullog. (Km.) Nem
bírnák f árkaira a bárányt. (Km.). 2) Átv. ért az alsó
részeknek feltörése, kisebesedett, megpárlása. Farkait kapni a lovagiáltól, sok gyalogoláttol, nagy forrótágtól.
Szanszkrit nyelven : varka-n v. vrka-n, vark
gyöktől, melylyel rokon a latin voro, német würgen ;
(a magyarban is megvan mar ige rokon értelemben,
honnan mardoi, marakodik). A szanszkrit után alakultak a szláv vOc, voUe, vlüku. A külföldi nyelvészek
ide számítják a latin vtOpet-t is. Úgy látszik csak a
törzs maradt meg a török búr, jakut börö, cseremisz
pUre szókban.
FARKAS, (3), férfi kn. Most ám. WoÜgangus.
Bethlen Farkat. A farkai nagy ereje vagy bátorságánál fogva vétetett fel emberi nevezetül, mint araion (leo) is. Már legrégibb okleveleinkben előfordul:
Forkot v. Porcot (1082, 1162, 1181.), Forkat v.
Porcot (11SB, 1208, 1211, 1214, 1222.), Farkat
v. Porcát (1188, 1299. Jeroey).
FARKASALMA, (farkas-alma) ősz. fn. 1. OÉOEVIRÁG.
FARKASALMÁS, puszta Nógrád megyében;
belyr. Farkoiolmái-on, —rá, —ról.
FARKAS-ASZÓ , falu Szathmár megyében;
heiyr. — Anó-n, —ró, —ról.
FARKASBAB, (farkas-bab) lásd: FARKASSZŐLŐ.
FARKA8BÉLÜ, (farkas-bélü) ősz. mn. Igen
nagyehető, mint az éhei farkas.
FARKASBOGYÓ, (farkas-bogyó) ősz. fn. Natragulyán termő bogyó. (Bacca bclladonnae).
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FARKASBOROSZLÍN, (farkas-boroszlán) ősz.
fn. Vizenyős erdőkben tenyésző bokorfaj, simasiélü,
hosszúkás, és hegyes levelekkel, halaványpiros, és
kedves illata virágokkal, melyek kora tavasznál kinyitnak. (Daphne mezerenm).
FARKA8BÖR, (farkas-bőr) ősz. fn. A farkasnak bőre, készítetten vagy kikészítve. FarkaiborW
varrt bunda.
FARKASBUNDA, (farkas-bunda) ősz. fn. Farkasbőrböl készített banda.
FARKASCSAPTA, (farkas-csapta) ősz. fn. Sajátságos készülettt kelepcze, a farkasok megfogására.
FARKASD, mezőváros Nyitra- és puszták Komárom s Pest megyékben; helyt. Farkaid-on, —rá,
—ról.
FARKASDIFALVA, helység Tas megyében;
helyr. Farkaidifalvá-n, —rá, —ról.
FARKASEH, (farkas-éh) ősz. fn. AB éhségnek
igen nagy foka. Innen mondják: Éhet, mint a farkat.
FARKA8FA, falu Vas—, és puszta Somogy
megyében; helyr. Farkaifá-n, —rá, —ról.
FARKASFAJ, (farkas-faj) ősz. fn. A farkasok
osztályának külön alosztálya, pl. európai, amerikai,
ordat, fehér, fekete farkaifajok.
FARKASFALVA, helységek Szepes, Ugocsa,
Zólyom megyékben; helyr. Farkatfalvá-n, —rá,
—ról.
FARKA8FEK, (farkas-fék) ősz. fn. Azon hely,
hol a farkas rendesen lappangni, fekfinni szokott.
Farkaifekre találni.
FARKASFENE, (farkas-fene) ősz. fn. Párizpápai szerint ám. sőmSr. (Herpes).
FARKA8FI, (farkas-fi) ősz. fn. A farkas nevű
állat kölyke. Farkainak farkas a fia. (Km.).
FARKASFOG, (farkas-fog) őse. fa. 1) A farkas
nevű állat foga. Farkaifogra kerülni. 2) Némely állatok , pl. malaczok rendetlen foga, mely a többiek
sorából kiáll, s evéskor alkalmatlan. Néha embernek
is nő ily foga. 8) Mocsaras helyeken tenyésző fn
neme. (Lupus).
FARKASFOGÁS, (farkas-fogás) ősz. fn. Cselekvés , midőn a farkast csapta, kelepcze, farkasverem, vagy más eszköz által kézre kerítik.
FARKASFOGÓ, (farkas-fogó) őst. fn. 1. FARKASCSAPTA.
FARKASGÉGE, (farkas-gége) ősz. fn. 1) A
farkas nevű állat gégéje. 2) 1. FARKASGÉGEVIRÁG.
FARKA8GÉGEVIRÁG, (farkas-gége-virág) ősz.
fn. Növényfaj a gégevirágok neméből, máskép : Mm
farkatalma, Ukaiir. (Aristoloehia clematítís).
FARKASGÖDÖR, (farkas-gödör) ősz. fn. Holmi
giigazzal, náddal, falevéllel könnyedén befödött szájú
mélyebb gödör, melynek közepéből pózna nyúlik ki,
s az ennek végéhez kötött kosárba Idd, kacsa vagy
bárány van helyezve, melyek után áhítozva a farkas,
a gazra lép, s ez alatti leszakadván, d kézre kerül.
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Máé készülettel : fűz vagy nádkerités keskeny nyilassal, előtte közvetlenül mély gödör, túl ezen pedig
bárány van kipányvázva, mely éjjel egyre anyját
rftja, g a farkast a verembe csalja. (Bérczy Károly
Vadászmüazótára). Máskép : farkatverem, farkasordUó.
FARKASGÚZS, (farkas-gúzs) ősz. fn. Gúzs,
melylyel valakinek kezeit és lábait büntetésből vagy
parlagi tréfából szorosan öazvekötik, s ide-oda hengergetik.
FARKASGYEPÜ, puszta Veszprém megyében ;
helyr. Farkasgyepü-n, —re, —röl.
FARKASGYOMOR, (farkas-gyomor) ősz. fn.
Erős gyomor, mely a legnehezebb ételeket megemészti.
FARKASGYOMRÚ, (farkas-gyomrú) ősz. mn.
Erős gyomrú; telhetetlen, nagyehetö.
FARKASHAL, (farkas-hal) ősz. fn. Tengeri
rabló hal, nagy nyílású szájjal, tompa és hátrahajlott
orral s erős fogakkal. (Anarchicas lupus).
FARKASHALMA, puszta Veszprém megyében ;
helyr. Farkashalmá-n, —rá, —ról.
FARKASHÁLÓ, (farkas-h:VÓ) ősz. fn. Erős,
vastag fonalakból kötött háló, melylyel néhutt a farkasokat vadászszák.
FARKASHÁLYOG, (farkas-hályog) ősz. fn.
Szemnyavalya, midőn a szem elhomályosodik. (Párizpápai szerént : suffusio, cataracta).
FARKASHARAPÁS, (farka* harapás) ősz. fn.
Harapás, melyet vagy milyent a farkas szokott tenni,
azaz olyan, mely a megharapott állatnak testéből
egy darabot kiszakaszt. Ily harapást a kutyák is
tesznek.
FARKASHÁRS, (farkas-hárs) ősz. fn. 1. FARKASBOROSZLÁN.
FARKASHIDA, falu Pozsony megyében ; helyr.
Farkashidá-n, —rá, —ról.
FARKASRA, falu Trencsén megyében ; helyr.
Farkaeká-n, —»a, —ról.
FARKASKASZA, (farkas-k;i >za) ősz. fn. Átv.
ért. ám. zsákmány, martalék. Farkaskaszára jutni.
Farkaskaszára vetni valakit.
FARKASKELEPCZE, (farkas-kelepcze) ősz.
fn: Eszköz , fogó szerszám , melylyel a farkast tőrbe
ejtik.
FARKASKODIK, (farkas-kod-ik) k. m. farkaskod-tam, —tál, —ott. Ragadozó farkas módjára sunynyogva, kullogva jár.
FARKASKÖLYÖK, (farkas-kölyök) ősz. fn.
Fiatal farkas, kis farkas, farkasfí. Sfeyjobbí/ja magát,
mint a/arkaskiiliiök. (Km.).
FARKASKÖRÖM, (farkas-köröm) ősz. fn. 1) A
farkas nevű állat koríné. Farkaskörmök közé jutni. 2)
L KOKI'AFÜ.(Lycopodium).
FARKASKÚT, puszta Mozson megyében; helyr.
Farkaskút-on, —rá, —ról.
FARKASLAKA, falu Erdélyben, Udvarhely
székben ; helyr. Farkaslaká-n, —rá, —ról.
AKÁJD.
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FARKASLAKÁS, puszta Somogy megyében ;
helyr. Farkaslakás-on, —ró, —ról.
FARKASMARTA, (farkas-marta) ősz. mn. Kit
vagy mit a farkas megmart Farkasmarta crikó.
FARKASMARTALÉK, (farkas-martalék) ősz.
fn. Ami a farkas fogára kerül, amit a farkas levág.
Szép csikóm farkasmartalék lett.
FARKASMASZLAG, (farkas-maszlag) ősz. fn.
Mérges növény , melynek dióalaku magva, némely
állatokat megöl, pl. a kutyákat; máskép : ebvém.
Gyógyerővel is bír. (Nux vomica).
FARKASMEZÖ, falu Erdélyben, Doboka megyében ; helyr. FarkasmezS-n, —re, —rSl.
FARKASNEVETÉS, (farkas-nevetés) ősz. fn.
Kelletlen , erőltetett nevetés, melylyel valaki haragját, boszuját akarja eltakarni.
FARKASNYAK, (farkas-nyak) ősz. fn. Megmerevfilt nyak, melyet ide-oda hajtogatni nem, vagy
igen nehezen lehet.
FARKASNYÁL, (farkas-nyál) ősz. fa. Sajátságos és ritka érczfaj, melynek aczél szine van, s aránylag igen nehéz. (Wolframium).
FARKASORDÍTÁS, (farkas-ordítás) ősz. fn. A
farkas nevű állatnak erős hangú kiáltása; farkasugatás, tutulás.
FARKASORDITÓ, (farkas-orditó) ősz. fn. Farkas-verem vagy farkas-tanya téli időben. Hideg van
M, mint a farkasorditóban. Használják melléknévül
is e kifejezésben : farkasorditó tél, azaz oly kemény
tél, melyben a farkasok ordítva járnak föl alá.
FARKASPATAKA, falvak Bihar megyében és
Erdélyben, Hunyad megyében, továbbá puszta Kolos
megyében ; helyr. Farkatpataká-n, —rá, —ról.
FARKASRÉV, falu Mármaros megyében ; helyr.
Farkasréo-en, —re, —ról.
FARKASSEB, (farkas-seb) ősz. fa. A test külsején elterjedő rákfene. (Carcinoma).
FARKASSÉRÉT, (farkas-serét) ősz. fn. Nagyobbféle serét, farkasokat lőni való.
FARKASSÉTÉT, (farkas-setét) ősz. fn. A szemnek sajátságos betegsége vagy gyengesége, midőn
éjjel alig vagy épen nem lát.
FARKASSZEM, (farkas-szem) ősz. fn. 1) A
farkas nevű állat szeme. 2) Átv. ért. merő nézés, milyen a haragod embereké szokott lenni. Farkasszemet
•nézni, azaz merőn más szemébe tekinteni, s daczosan
mintegy vitára fölhíni.
FARKASSZÖLÖ, (farkas-szőlő) ősz. fn. Növényfaj a czillárok neméből, melynek gyümölcse
egyetIcn-egy feketebarna, gömbölyű bogyóból áll.
(Paris). Különösebb fajneve : néyytevelli czillár.
FARKASSZÖR, (farkas-szőr) ősz. fn. 1) Farkas
nevű állat szőre, mely aini éghajlatunk alatt ordas,
azaz feketével tarkázott, szög-sárga szokott lenni. 2)
Szcmszőrök küzött kiálló szőr, uívly fájdalmat okoz,
miért kiszoktak tépni.
FARKASSZÖRÜ, (farkas-szőrű) ősz. mn. Aminek olyan szőre van, mint a farkasnak, azaz ordas,
39
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szög sárga. FarkatMSra komondor. Átv. ért farkattfOrü bor, azaz barnás sárga, törött szinfi.
FABKASSZÜRKE, (farkas-szürke) ön. mn.
Olyan szürke szinti, mint a farkat szőre. Farkatitürke
daroeutOvet.
PAEKASTANYA, (farkas-tanya) ősz. fa. lásd:
FABKA8FEK.
FABKASTEJ, (farkas-tej) ősz. fn. Az ebtejkórónak nagyobbik faja. V. ö. EBTEJKÓEÓ. (Euphorbia pithynsa).
FAEKASTELKE, falu Erdélyben, Alsó-Fejér
megyében; helyr. Farkattelké-n, —re, —r«.
FARKASTOROK, vadászlak neve Pozsony megyében.
FAEKASTÜTULÁS, (farkai-tutnlái) ősz. fa. A
farkainak tű tű hangon orditása, mit leginkább éhes
állapotában hallat Tutidnak a farkatok.
FABKASÜL, (farkas-ul) ih. Farkas módjára,
farkai gyanánt
FABKASŰGETÉ8, (farkai-ügetés) ősz. fa. A
farkainak sajátságos kollegára, midőn martalék után
jár. Y. ö. ŰGETÉS.
FABKASVADÁSZ, (farkai-vadász) ősz. fn.
Személy, ki különösen a farkasokat veszi űzőbe, hogy
lelődőzze vagy elfogdozza.
FABKASVADÁSZAT, (farkas-vadászat) ősz.
fa. Vadászat a farkasok ellen. farkanadáttatot
tartom.
FARKASVÁQÓ, puszta Erdélyben, Sepsi székben; helyr. Farkatvágó-n, —rá, —ról.
FABKASVEBÉM, (farkas-verem) ősz. fa. lásd:
FARKASQÖDÖB. Aldtatot, mint a verembe etett farkat. (Km.).
FABKASVÖLGY , puszta Tolna megyében;
helyr. Farkatvölgy-On, —re, —rtt.
FABKATLAN, (far-k-atlan) mn. tt farkatlan-t,
tb. —ok. Fark nélküli, minek farka nincsen. Farkatlan majom. Farkatlan tyúk. Határozóilag ám. fark
nélkül, farkatlanul.
t t; FABKATLANUL, (far-k-atlan-nl) ih. Fark
nélk&L
FABKAZ, (far-k-az) áth. m. farkat-tam, —tál,
—ott. Farkkal fitöget, legyez, legyinget A. lófarkam
magát a legyek ellen.
FABKCSffiTOLL, (fark-csik-toll) ősz. fa. Toll,
mely a madár farkcsikjából nő ki, különösen a Indáknál, melyet kiszoktak tépni, midőn hizlalják.
FARKCSÓVÁLÁS , (ferk-csóválái) ősz. fa.
Tulajd. a farknak ide-oda legyingetése, pl. midőn a
bárányok szopnak, vagy a kutyák hizelegnek. Átv.
ért. mások körül hizelkedő forgolódás, kedvkeresés.
FABKCSÓVÁLÓ, (1), (fark-csóváló) ősz. fa.
Személy, ki alávaló czélból mások körül hizeleg, forgolódik, kedvőket keresi, a szépet teszi, udvarol.
FABKCSÓVÁLÓ, (2), (L föntebb) ösz.mn. Hízelgő, forgolódó, kedrkereső. FarkceováU hamit
ember.
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FABKÉB, (fark-ér) ősz. fa. A ló farkának ere.
FABKINGATÓ, (fark-ingató) ősz. fa. 1. BILLEGÉNY.
FABKKÓBÓ, (fark-kóró) ősz. fa. Különféle növények neve, melyek szárai némileg az állatok farkához hasonlítanak, milyen pl. az okor-farkkáró (Verbascum thapras).
FABKKÓBÓÍB, (fark-kóró-ír) ősz. fa. Gyógyerejfi ír a farkkóró virágának sajtólt nedvéből.
FABKKÓBÓOLAJ, (fark-kóró-olaj) ősz. fn. Az
ökörfarkkóró sárga szirmú virágából kivont olaj.
FABKÖTÉNY, (far-kötény) ősz. fa. 1. FABBŐB.
FABKMAJOM, (fark-majom) ősz. fa. Majomfaj,
melynek farka van (Cercopithecns).
FARKBEMEK, (fark-remek) ősz. fa. A szarvasmarhának vagy vadnak azon része, mely a farkához
legközelebb áll, azaz a gerincz alsó vége, máskép :
fartS.
FABKSZÁBNY, (fark-szárny) ősz. fa. A halak
szálkái szárnya hátul, melylyel eveznek, s mttgnfcat
bányják-vetík.
FARKTOK, (fark-tok) ősz. fa. Szíjból készített
tokféle burok, melybe a lovak farkát betakarják.
FABKÚ, (fark-d) mn. tt /arW-í, tb. —k v.
—öt. Farkkal, mint bizonyos tulajdonságúval, ellátott Hoittú, rövid fark*. Botontol farkú komondor.
Kurta, vágott farku. Utána a kapitány, vágott farkit
paripán. (Népd.).
FARKTOLL, (fark-toll) ősz. fa. A madár farkából kinövő toll, vagyis azon tollak, melyek a madár farkát képezik.
FARMATRING, (far-matríng) ősz. fa. 1) Szíj
a lószerszámon, mely a hátgerinczen végig nyúlva a
fark alá terjed. S*tnved, mint a farmatring. (Km.). 2)
Szíjeszköz, melylyel régente a lovaskatonákat ügy
szokták verni, mint veszszővel a gyalogokat Farmatringot futni.
FABMATBINGOZ, (far-matringoz) ősz. áth. 1)
Farmatringgal szerszámoz. Farmatringotni a lovat.
2) Farmatringgal ver. Y. ő. FABMATBINa.
FABHOS, falu Pest megyében; EGEB—, fala
Bonod megyében; helyr. Farmot-on, —ró, —rtl.
FARNA8, falu Erdélyben., Kolos megyében;
helyr.. Farnat-on, —ró, —ról.
FABNÁCZ, (far-nácz)fa.tt./ariMfe»o(. Növénynem az öthfmesek seregéből (Pharnacenm).
PÁRNÁD, falu Esztergom megyében; helyr.
Farnad-on, —rá, —ról.
FARNOS, falu Bihar megyében; helyr. Farno»on, —ró, —ról.
FÁBÓL, (far-ol) Önh. m. faroU. Farral ide vagy
oda fordul. Fáról a» ökör, ló. Átv. ért fairól a ttékér, tton, midőn hátulja más irányt vesz, mint az
eleje, midőn félre csúszik.
PÁROLÁS, (far-ol-ás) fa. tt farolát-t, tb. —ok.
Farral ide vagy oda mozdulás, fordulás, csúszás. Ökör-,
lófarolái. Koeei-, uánfarolát.
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FAROS, (far-os) mn. tt. faros-t v. —át, tb.
—ok. Kinek nagy fára van. Farot leány, menyecske.
Csak népies nyelvbe való.
FABOST, (fa-rost) ősz. fa. A fának rostja. V.
ő. BŐST.
FABOSTA, (fa-rosta) ősz. fa. Nyomtatók rostája, melynek a feneke is fából, vagyis faháncaból van,
s polyvát rostálni való. V. ö. BOSTA.
FABOTHADÁS, (fa-rothadás) ősz. fa. A fának
romlékony állapota, midőn rothadásnak indul. V. ö.
BOTHADÁS.
FABOZ, (far-oz) áth. m. faroz-tam, —tál, —ott.
Fart csinál. Farozzák különösen a háztetőt, házfódelet,
midőn a farát, azaz hátulját menetelesen, rézsutosan,
csapinósan csinálják.
FABOZÁS, (far-oz-ás) fn. tt./aro*<f*-í, tb. — ok.
Cselekvés, midőn faroznak. V. ö. FABOZ.
FABOZAT, (far-oz-at) fa. tt. farozat-ot. A háztetőnek hátalsó oldala vagy vége, mely rézsutosan,
csapinósan, nem függőlegesen végződik.
FABOZATFA, (farozat-fa) ősz. fa. Gerenda a
háztetőn, mely az épület farán rézsutosan van felállítva, s melyen a födél farozata nyugszik.
FABOZÓ, (far-oz-ó) fa. tt. farozó-t. Evezökormány a hajó farán, melylyel t. i. a haj ót jobbra-balra
faroltatni lehet.
FABPOFA, (far-pofa) ősz. fa. A farnak egyik,
vagyis féloldala, aljas nyelven : seggpart. Messze ornágot járt be, mint a tehén farka egyik farpofától a
mánkig. (Km.).
FARRETESZ, (far-retesz) ősz. fa. Betesz, mely
u ágyú hátulsó oldalát kétfelöl ősz ve tartja.
FABSÁBA, (far-sába) ősz. fa. Fájdalom a farcsontokban. Különösen : farzsibbadás a lovaknál.
(Coxalgia).
FARSANG, FARSANG, FARSANG, (a német
Fasching, bajorosan Faschang, eredetileg Fastnacht,
Fastnachten után látszik alakúknak, székelyesen
csakugyan fassáng) fa. tt. farsang-ot. Szoros ért.
aion időköz, mely vízkereszt és hamvazó szerda közé
esik, s melyet a népszokás különösen tanczvigalmakra, és házasságkötésekre használ. Farsang eleje, vége,
farka. Rövid, hosszú farsang. Farsangon kívül is esik
leányvásdr. (Km.) Koros szegény leánynak mindig rövid a farsang. (Km.) Zöld farsang, azaz fehér vasárnap utáni időszak, midőn a házasodás egyházi akadály nélkül gyakorolható. Átv. ért. mulatság, dinomdánom. Lesz ma farsang l Hadd legyen egyszer farsangja S neki is.
FARSANGI, (farsang-i) mn. tt. — t, tb. — ok.
Farsangra való, azt illető, arra vonatkozó; farsangi
időben történő. Farsangi mulatság, tanét, lakoma.
Farsangi napok. Farsangi bolondok.
FABSANGOL, (farsang-ol) önh. m. farsangol-t.
Farsangot tart, azaz mulat, lakomáz, tánczol, szóval
mind azon kedvtöltésekben részt vesz, melyek a farsangi időszakban eléfordulnak. Kifarsangolta magát.

FARSANGOLÁS, (farsang-ol-ás) fa. tt farsangolás't, tb. —ok. Farsangi mulatozás, asaz lakomásás,
tánczolás, dinomdánomozás stb. V. ö. FABSANGOL.
FARSANGOLÓ, (farsang-ol-ó) mn. tt. farsangoló-1. Farsangi mulatságokat, kedvtőltéseket gyakorló. Farsangoló nép, legények. Farsangoló énekek.
V. ö. FABSANG.
FARSANGOS, (farsang-os) mn. tt. farsangos-t
v. —át, tb. —ok. Lakomás, mulatságos, dinomdánomos. Farsangos király fia. (Pázmán).
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FARSANGOSKODIK, (farsang-os-kod-ik) k. 1.
FARSANGOL.
FARSATÚ, (far-satu) ősz. fn. 1. FABCSAVAB.

FABSIPOLY, (far-sipoly) ősz. fn. Sipoly nevű
kórállapot a farban. V. ö. SIPOLY.
FARSUTÚ, (far-sutű) 1. FARCSAVAR.
FARSZÁK, (far-szák) ősz. fa. A székelyeknél,
kisebb hálók neme, máskép bokoriszák, mely csucsosan végződik, mit farknak neveznek.
FARSZÍJ, (far-szíj) ősz. fa. Széles hámszíj a 16
farán, melynek magát neki vetheti, midőn az eresikedőn fel kell a kocsit tartania.
FARSZÍJAS, (far-szíjas) ősz. mn. Farsxíjjal,
farhámmal fölszerelt Farstijat ló.
FARTAT, (far-tat és fór-tat, azaz forgat, rokon
vele a második értelemben a persa pursiden [kérdeni],
német forschen) ; áth. m. fartat-tam, —tál, —ott. 1)
Farral hátrálni kényszerít Ettől némileg különbözik
a faroltat. V. ö. FÁRÓL. 2) Átv. ért mindenféle főgárd kérdéseket téve tudakol, vallat, feleletre sürget, mindenfelé forgat Fartatni a befogott tolvajokat.
Fartatni a gyanúba vett cselédet. Fartatni az oskolát
gyermeket. Eleget fartattam, de hiába. No most már
fartasson szentséges atyám, azaz, kérdezze bűneimet
Thelegdinél : feríat és firtat. Az utóbbi ma is divatos. Egyébiránt ezen ige csak népies alsó Írásmódba való.
FARTATÁS, (far-tat-ás) fn. tt. fartatát-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valakit fartatunk. V. ö. FARTAT. A sok fartatásra sem vallani meg át igatat.
FABTATÓS, (far-tat-ó-os) mn. tt. fartatót-t v.
—át, tb. —ak. A székelyeknél ám. dülős, pl.
út, hely.
FABTOL, (far-t-ol) önh. m. fartoU. Farral
félre fordul, fáról. Mondják különösen ökörnek, tehénnek : Fartolj te !
FARTOLTAT, (far-t-ol-tat) áth. m. fartoltattam, —tál, —ott. Az ökröt, tehenet szólítja, sürgeti,
hogy fartoljon, azaz faroljon.
FARTOLL, (far-toll) ősz. fa. Rövid, és kövér
tollak a ludak farcsíkján, melyeket hizlaláskor ki
szoktak tépni.
FARTŐ, (far-tő) ősz. fn. A far töve. Mint hú»eledel : a marha-fartőről vágott darab. FartS-pecsenye.
F ÁRÚ, (far-ú) mn. tt. farú-t, tb. — * v. — ak.
Bizonyos tulajdonságú farral bíró. Nagy, kis faní.
89*
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„S te elnyomott szó, hagyd el börtönöd,
Stélet, ketkenyfani. Kövér gömbölyű, továny lapot ,
Tűrj át a fásult nemzedék szivén."
Járd. Görbe, ctapott faní.
,
Vörösmarty.
FARÜGY, (fa-rög?) ősz. fa. Fán fokadó rügy.
V. 6. EÜGY.
FÁSÚLÁS, FÁSÚLÁS, (fa-as-úl-ás) fa. tt fáFARZSÁBA, (far-zsába) 1. FARSÁBA.
tulát-t, tb. —ok. Valaminek fa gyanánt megmereveFÁS, (1), (fa-as) mn. tt/ás-ív. — át, tb. — ak. dése, megrostosodása, érzéketlenné változása.
1) Fával bővelkedő, fatermő. Fát vidék, tartomány. .
FASZ, (rokon a fut gyökkel fettet szóban) fa.
Fát legelő, tér. 2) Vágott fával megrakott. Fát kert, \ tt fast-t, tb. —ok. Általán, a himállatnak nemző
fát kamara, fát udvar. 3) Rostos, kemény, mint a fa. vesszeje. Különösen így nevezik a csődör csékét Aljas
Fát karaláb, fát répa, fát dió. (Ormánságban : gett- • kifejezés.
tét dió). 4) Átv. ért. ügyetlen, izetlen, helytelen, só- (
Teljesen egyezik vele a szanszkrit patz-an, metalán. Fát bettédek, tréfák. Fát magatartát.
lyet Curtius így értelmez : mannliches Glied; s melyFÁS, (2), puszta Békés megyében; helyr. Fát- nek megfelel a görög niog, nóff-öij (se a szanszkriton, —rá, —ról.
ban, se a görögben nincs f).
FASARU, (fa-saru) ősz. fa. 1. FACZIPO.
FASZÁLKA, (fa-szálka) ősz. fa. lásd : FA és
FASÁTOR, (fa-sátor) ősz. fa. Gerendák-s desz- SZÁLKA.
kákból állított sátor. Vátári fatátorok.
FASZÁLLITÁS, (fa-szállitás) ön. fa. Épület-,
FASAV, (fa-sav) ősz. fa. A vegyészeknél ám. tűzi-, szerszám- stb. fának vízen való eljuttatása bisav, mely vegytanilag fából választatik el, a kozmás zonyos helyre. Szélesb ért. a fának akármily szállító
szaga, és savanyú kozmás ize van. (Acidum ligni).
eszközön, tehát szekéren, szánon, vasúton elhorFASELYÉM, (fa-selyém) ősz. fa. Szövet, mely datása.
fagyapott- és gyapjnszálakból készült.
FASZÁMADÁS, (fa-seám-adás) ősz. fa. SzámFASÉRTES, (fa-sértés) ősz. fa. Mindenféle vá- adás, melyet a famesterek, faárnsok, általán fakezegás, metszés, törés a fán, mely annak növését, épsé- lők a faárutól adnak.
gét veszélyezteti.
FASZARÁGÓ, (talán a factari-ból ferdíttetett
FASIKÁTOR, (fa-sikátor) 5sz. fa. Köz vagy út,
el, máskép : faszari) ősz. mn. Több tájakon ám. namelyet két párhuzamos vonalban ültetett, s agaikkal
gyon zsugori, fösvény ember. Aljas beszédbe való.
öszvehajló boltot képező fasorok alkotnak. Árnyai
FASZARI, 1. FASZARÁGÓ.
fatOedtor.
FASZEG, (fa-szeg) ősz. fa. Fából csinált, faraFÁSÍT, FÁSIT, (fa-as-ít) áth. m. fáttí-ott, htn.
gott szeg. Faszeget ctinálni a járomba. Fattegekkel
—ni v. —ani. Érzéketlenné, merevültté, tompává,
kötni ottve a talpakat. Fatteghet kötni a lópányvát.
szóval, olyanná tesz, mint a fa. Elfásít. A tok etapot,
Fanegeket verni a ctisma tarkába.
kemény bánat tlfáttíja a* embert.
FASZÉftÁR, (fa-szég-ár) ősz. fa. Csizmaziák,
FÁSÍTÁS, FÁSÍTÁS, (fa-as-ít-ás) fa. tt. fátívargák szegletes ára, melylyel a beverendő fassegektát-t, tb. —ok. Érzéketlenné tevés. V. ö. FÁSÍT.
nck lyukat csinálnak.
FÁSLI, (a latin /Mct'a-ból lett német Fatche
FASZÉM, (fa-szém) ősz. fa. 1. FARÜGY.
után) fa. tt fátK-t, tb. —*. 1. PÓLYA.
FASZÉMOLTÁS, (fa-szém-oltás) ősz. fa. 1.
FÁSLIZ, (fásli-z) áth. m. fátlit-tam, —tál,
SZEMEZÉS.
—ott. 1. PÓLYÁZ.
FASZÉN, (fa-szén) ősz. fa. 1) Szén, melyet fáFÁSLIZÁS, (fásli-B-ás) fa. 1. PÓLYÁZÁS.
FÁSODiK, (fa-as-od-ik) k. m. fátod-tam, —tál, ból égetnek, különbőztetésül a kőszéntől. 2) Ásott
szén, mely nem egyéb, mint a föld alatt elrohadt, és
—ott. Fássá, azaz merevültté, rostossá, érzéketlenné
egészen elváltozott fa. Színe sötét-barna, s gyantalesz. Megfátodik. Némely földben a répanovényék
szaggal bír. (Bitumen lignum fosaik).
megfátodnak.
FASZÍN, (1), (fa-szín) ősz. fa. Félszer, félszín,
FÁSODÓ, (fa-as-od-ó) mn. tárgyeset: —t, többes —k. Ami fássá, azaz , fa gyanánt rostossá, ke- félhaj, hiú, félig nyílt hajlék, hová a vágott fát az
idő viszontagságai ellen betakarítják.
ménynyé, merevfiltté lesz.
FASOR, (fa-sor) ősz. fa. Egyenes vonalban ülFASZÍN, (2), (fa-szín) ősz. fa. A fának vagyis
tetett fák, pl. a sétatereken, utczák hosszában, utak inkább a fa hajának színe. Hamvas sárga szín. Melléknév gyanánt ám. faszíntt.
mentében stb. Pdrot fator (Alléé).
FASZÍNÜ, (fa-színtt) ősz. mn. Általában olyan
FASO VÉNY, (fa-sövény) ősz. fa. Sűrűén egymás mellé ültetett leginkább cserjefákból álló sövény- szintí, mint a fáé, vagyis a fahajé. Különösen pedig,
midőn valamely fának a faja is megneveztetik, olyan
féle kerítés.
szinü mint a megnevezett fáé, bútornak vagy egyéb
FASSÁNG, 1. FARSANG.
FÁSUL, FÁSUL, (fa-as-úl) önh. m. fáríl-t. czélra meggyalult, s ahhoz tartozó szerekkel mesterFássá lesz, azaz fa gyanánt rostokat kap, megkemé- ségesen, vagyis szakértő, például asztalos által kicsinyedik, megmerevedik, érzéketlenné les*. Elfáríl, szolt állapotban. Dió-, eteretnyt-, körit-, mahagóni',
megfátO.
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FATIZED, (fa-tized) ősz. fn. Tized, melyet az
FÁSZKODIK, régies, fohászkodik helyett; 1. ezt.
FA-SZÚ, (fa-ezú) Ősz. fn. Szü, mely fában la- úrbéri erdőből adtak az illető földesuraságnak.
kik, • azt emészti, őrli, különböztetésül a könyvszú,
FÁTLAN, (fá-talan) mn. tt fátlan-t, ti). —ok.
ctontizú stb. szóktól.
j Fa nélküli, fahiányban szenvedő. Fátlan vidék.
FASZUROK, (fa-szurok) ősz. fn. Szurok, mely j
FÁTOK, (fa-tok) ősz. fn. Fából, illetőleg folenémely fákból, pl. bizonyos fenyUfajokból kifoly, mezből készített tok, skatulya, helyesebben : dobóit.
vagy kifözetik. V. ö. SZUROK.
'
FATOLVAJ, (fa-tolvaj) ősz. fn. 1) Általán , ki
FASZÜKSÉG, (fa-szükség) ősz. fn. Általán, a
fát lop. 2) Különösen, ki az erdei törvények ellen az
fának hiánya, s aránylag kevesebb volta, hogy eem
illető birtokos tudta és engedelme nélkül fát vág,
tüzelésre, építésre, szerszámokra stb. elegeudó' volna.
, vagy ágakat szed, tör, s azokat magának eltulajdoKülönösen : fadrágaság. A magyar alföld állalán faI nítja. A fatolvaj tzelcerél, marháját ét szerszámait elttUkteyben szenved.
• kobozni.
FATÁL, (fa-tál) ősz. fn. Fából, különösen hárs,
FATÓ, (fa-tő) ősz. fn. 1) A fának azon része,
ból, bükkfából készített tál.
melyből egyfelől a fold mélyébe, és szerte terjedő
FATÁLÁN, 1. FÁTLAN.
gyökerek, másfelől a magasra nyúló derék nő ki, » a
FATALP, (fa-talp) ősz. fn. 1. CZÓKÓ.
tenyészöfának mintegy magvát, alapját teszi. V. ö.
FATALPÚ, (fa-talpú) ősz. mn. Faczipőben járó,
TŐ. 2) Elvágott fadcrék, vagyis a fa derekának azon
czókot viselő. Fatalpú barát.
része, mely vágás, fürészelés után a földben marad.
FATÁMASZ, (fa-táinasz) ősz. fn. 1) Gerenda,
FÁTOKÉ, (fa-töke) ősz. fn. A faderéknak egy
Agos, rúd, mclylyel valamit dőlés, esés ellen biztosítunk. Fatámaszszal erősíteni a hajlóé kazalt. 2) Karó, darabja, különösen a vastagabbik alsó része, melyet
melyet az élötához kötnek, hogy azt ingadozni, vagy némely mesteremberek, pl. mészárosok, kovácsok,
bognárok székeikben, műhelyeikben használnak. Egyépen kidőlni ne engedje.
FATÁNYÉR, (fa-tányér) ősz. fn. Fából faragott, szerűen : tőke. V. ö. TÖKE.
FATÖNK, (fa-tönk) 1. FATÖRZS.
kikerített tányér. Fatdnyt'ron konczolni fel a sültet.
FATÖRZS, FATÖRZSÖK, (fa-törzs v.-törzsök)
Fatányérról etini.
ősz.
fn.
1) Az élöfának vastag része, dereka, mely
FATAPASZ, (fa-tapasz) ősz. fn. Kertészek viasza , melylyel a fákat bekenik , különösen , midőn annak testét teszi. V. ö. TÖRZSÖK. 2) Átv. ért. faragatlan, hajtbatlan, kemény, érzéketlen természetű
oltanak.
FATAPLÓ, (fa-tapló) ősz. fn. 1) Kemény gom- ember. Úgy áll, mint a, fat'órzt'ók.
baalakban a fák derekából kinövő gumó', mely lűgozás, mosás,verés által megpuhítva a szikrától tüzet fog.
Ilyenek, a fűzfatapló, diófatapló stb. 2) Némely fáknak, pl. cserek, bükköknck megpudvásodott, purhús
bele, mely bizonyos érési fokra eljutva, elég kellemes
illatú gyúszerül szolgál a dohányosoknak. Bükkfa,
cserfatapló. V. ö. TAPLÓ.
FATÁR, (fa-tár) ősz. fn. Nagyobb rakhely, hol
a faárukat, különösen tüzelő fát tartják az erdők tulajdonosai, fakereskedők, köziutézetek stb.
FATÁRNOK, (fa-tárnok) ősz. fn. Erdész, vagy
kereskedői biztos, ki a fatárra felügyel. V. ö. FATÁR.
FATARÓ, 1. PATARÓ.
FATARTÓ, (fa-tartó), FATARTÓHELY, (fatartó-hely) ősz. fn. Általán, nyilt vagy rekesztett hely,
pl. udvar, kamara, szín, piucze slb. hol a mindennapi
szükségre való fa áll.
FATENYÉSZTÉS, (fa-tenyésztés) ősz. fn. A
gazdaságnak azon ága, mely a fák ültetése-, ápolása- és nemesítésével foglalkodik. Széles ért. ide tartozik az erdők mivelése, és gyümölcsfák szaporítása.

FÁTRA, hegy neve Thurócz és Liptó vármegyékben ; Kis—, hegy Árva megyében.
FATUDALOM, (fa-tudalom) ősz. fn. Mesterség,
mely a fák, különösen gyümölcsfák kezelését, s a velök bánást értőleg gyakorolja, s azoknak természetét és gyümölcseit módosítja, és nemesíti. (Baumkunst).
FATTYAZ, (fa-ry-j-az) áth. m. fattyat-tam,
—(ál, —ott. Buján növő véleménynek, különösen
törökbúzának (kukoricza, tengeri) fölösleges hajtásait
kitépi. Ttírlikbuzdt fattyatni. V. ö. FATTYÚ, mn.
FATTYAZIK, (faty-j-az-ik, m i n t : borjazik) k.
m. fattyaz-tam, —tál, —ott. Törvénytelen gyermeket szül, fattyat vet. Fattyazik a teherbe ételt hajadon,
kurva. V. ö. FATTYÚ.
FATTYÚ, (1), FATTYÚ, (faty-jú vagy faty-j-ú,
eredetileg a faj gyökből, mintegy : fajató v. fajadió)
fn. tt. fattyúl. v. fnttyat, tb. faftyúk v. fattyak. 1)
Törvénytelen ágyból született gyermek, azaz , ki házasságon kivül, mintegy mellékesen lett. Fattyat vetni. Ez a leány már két fattyat vetett.
„Másnak örökébe száll a hitvány fattyú."

Faludi Ferencz.
FATETÖ, (fa-tetö) ősz. fn. Az élöfának hegye,
sudarának vége, kellő csúcsa. Fatetön ülő madárka. 2) Átv. ért. és megvetöleg, kirúgó, vásott, neveletlen
gyerek, milyenek az elhanyagolt, törvénytelen gyerV. ö. TETŐ.
FATETÜ, (fa-tetü) Ősz. fn. 1) 1. LEVELÉSZ. mekek szoktak lenni. Lódulj innen, gonosz fattyú.
Alávaló, stemtelen fattyú. 3) Ugyan átv. ért ám. ficz2) Kemenesalján ám. poszátamadár.

FATTYÚ—FÁTYOL

FÁTYOLRA— FÁTYOL8ZITA

kó, siheder, legény, világra való fid. Derék fattyú.
Ugyan nép fattyá át ettemadta. Fehér lettek, mint a
hattyú, nem kell nekem barna fattyú. (Népd.).
FATTYÚ, (2), (1. föntebb) mn. tt fattydt v.
fattyat stb. 1) Nem valódi, nem igazi, hamis ál. Fattyí
értelem. Fattyá gyémánt. Fattyá fiümile. FattyA rótt.
2) Némely növénynek bóján növő sarja, mellék-hajtása. Fattyú tSrttkbita, melyet korán ki szoktak tépni Fattyú hajtatok afatSbSl. Fattyú ágak.
FATTYUÁG, (fattyu-ég) ősz. fn. A fatövéből,
vagy derekából buján kisarjadzó ág, mely a fát növésében akadályozza, mellékág; nem a rendes fejlődési utón tenyésző sarj.
FATTYUGALY, (fattyu-galy) ősz. fa. 1. FATYTYUÁG.
FATTYUGYÉMÁNT, (fattyu-gyémánt) ősz. fn.
Hamis, utánozott gyémánt, mely a valódi gyémántnak csak kttlszinét viseli, de alkotó részeivel nem bir.
FATTYÚHAJTÁS, (fattyú-hajtás) ősz. fa. A
fának azon hajtása, sarja, mely mellékesen a nedvek
bőségéből, nem a rendes fejlődési utón, és helyen fakad. Kitépni, lemettteni a fattyuhajtátokat.
FATTYÚHANG, (fattyú-hang) ősz. fn. Férfinak fejből (nem mellből) eredő hangja, melylyel a
női (úgynevezett sopran) hangot utánozza.
FATTYÚKAKAS, (fattyú-kakas) ősz. fh. Kakas, melynek cziczerélése sikeretlen; tehetetlen kakas, máskép : bábakaka*.
FATTYÚKÖRÖM, (fattyú-köröm) ősz. fn. Némely vad állatoknak azon körme, mely nem a talpakból nyúlik ki, hanem hátul valamivel magasabban nő.
FATTYULEVEL, (fattyú-levél) ősz. fh. A növények azon apró levelei, melyek a levélszáron a
rendes leveleken alul sarjadzanak.
FATTYUMOH, (fattyu-moh) ősz. fn. Növényosztály , melyhez tartozó növények gyökere, dereka
és levele egynek látszik. (Algáé).
FATTYÚROZS, (fattyá-rozs) ősz. fn. Zöld rozsszálak , melyek az érésben megdőlt rozson keresztül
felsarjadzanak.
FATTYÚSZARV, (fattyú-szarv) ősz. fh. Szaruhoz hasonló kinövés némely állatok fején, mely a valódi szarutól különbözik.
FATYEK, (faty-ék) fh. tt. fatyék-ot. Győr megyében ám. ekegdzs, melylyel az eke rddját a talyigához csatolják. Máskép : patying. V. ő. FÁTYOL,
FÁTYOL.
FATYINKÁLKODIK, (faty-in-kál-kod-ik) k.
m. fatyinkálkod-tam, —tál, —ott. Hevesvármegyében ám. idétlenül hizelkedik.
FÁTYOL, (fáty-ol) fh. tt. fátyol-t, tb. — ok.
v. néha fátylok. Hangra és értelemre rokon a patyol
igével, melyből lett patyolat, s ugyanazon gyökű patyóka, patyókál szókkal. V. ö. PATY. Némelyek a
görög qpaxttto; v. qpóxíiof szóval rokonítjak. Jelentése 1) Finomabb gyolcsból, selyemszövetbőlkészített
lepel, vagy szélesebb szalag, melyet több vidékeken

a köz magyar nők fejtakaróul, a férfiak nyakkendőül
viselnek. Fátyollal bekötni a f éjét. Mátyásföldén különösen így nevezik a fekete selyem fejtakarót, melyet nyak alatt átvetvén térdig eresztve viselnek, de
jobbára már csak az öregebb asszonyok; a fehér
fejtakarót pedig blátonak hívják. A fátyott aranyos
csipkére is viselik. 2) Beczeszövetfi kelme, melyet
gyászjelül szokás felkötni, gyászfátyol. Fáíyolt vítelni
a kalapon, karon. Gyánfatyaiban járni, így nevezik
azon silány, foszlány szalagforma szövetet is, melyet
a parasztok nyakravaló gyanánt hordoznak. 3) Használtatík melléknévül, s ám. fátyolból való. Fátyol
ruha, fátyol kendS, midőn öszve is irathatik,
FÁTYOLRA, (fáty-ol-ka) fa. tt. fatyolkdt. l)
Kicsi fátyol. 2) Apró légyfaj, igen finom, fátyolgyöngeségfi, s átlátszó szárnyakkal. (Hemerobins). AranyttemU fátyoVta, aranyzöld szemekkel.
FÁTYOLKECZELE, (fátyol-keczele) ősz. fn.
Fátyolszövetből készitett keczele, azaz, kötény.
FÁTYOLKENDŐ, (fátyol-kendő) ősz. fa. Kendő
fátyol szövetből.

619

680

„ Fátyolkendő a nyakában ékesen ,
Czifra süveg a fejében kényesen.'
Angyal B. dala.
FÁTYOLOS, (fáty-ol-os) mn. tt. fátyolot-t v.
—át, tb. —ok. 1) Fátyollal díszített, jegyzett. Fátyolot kalap, kar, tMcereat. 2) Fátyolt viselő. Fátyolot Uwegyek, árvák. Fátyoloi apácta.
FÁTYOLOZ, (fáty-ol-oz) áth. m. fátyolot-tam,
—tál, —ott. Fátyollal takar, bevon, díszít, jelel. Fátyolomi a hölgykalapot. Fdtyolomi a halottvivSk karját. Btfátyolomi a kaportól, rirkerattet.
FÁTYOLOZOTT, (fáty-ol-oz-ott) mn. tt. fátyolofott-at. 1) Aki v. ami fátyollal be van vonva, fátyollal díszített, jelelt. Fátyolotoft kalap, árét. 2)
Átv. ért. mondják a hangról, mely nem egészen tiszta, melynek érczcsengése elgyengülés, kifáradás miatt hiányzik.
FÁTYOLÖV, (fátyol-öv) ősz. fa. Fátyolsiővetből való öv, különösen gyászfátyol, melyet valaki öv
gyanánt felköt
FÁTYOLRUHA, (fátyol-ruha) ősz. fa. Fátyolszövetből varrott ruha.
FÁTYOLSELYÉM, (fátyol-selyem) ősz. fa. A
selyemtakácsoknál selyemfonal neme, mely három,
négy szálból van sodorva, s melyből nehéz selyemkelmék készülnek.
FÁTYOLSIPKA, (fátyol-sipka) ősz. fa. Sipka,
mely fátyolból, különösen reczés fátyolból van csinálva.
FÁTYOLSZALAG, (fátyol-szalag) ősz. fa. Fátyolból, különösen recze- vagy gyászfátyolból csinált
szalag. Fátyolnalagot kötni a halottvivok karjára.
FÁTYOLSZITA, (fátyol-szita) ősz. fa. Fátyolszövetfl fínom szita, melylyel pl. a lisztet a benne
levő portól megtisztítják.
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PÁTYOL8ZOVÁTA, (fatyol-szováta) ősz. fa.
Mütakácsok szövőszéke, melyen fátyolkelméket kéuítenek.
FÁTYOLSZÖVET, (fátyol-szövet) ősz. fn. Általán kelme, mely fátyollá van alakítva; különösen,
recie-, gyászszövet
FATYOLSZÖVŐ, (fátyol-szövő) ősz. fo. Mütakács, ki fátyolszöveteket készít
FAUDVAR, (fa-udvar) ősz. fn. Udvar vagy kerített térség, melyen az eladni való épület- vagy tüzelőfát tartják.
FAÚSZTATÁS, (fa-úsztatás) ősz. fn. Általán, a
fának leszállítása vizén; különösen némely vidékeken azon szállítási mód, midőn a levágott faszálakat
anélkül, hogy talpformába kötöznék, víznek eresztik,
míg az illető helyre el nem jutnak, hol a partokra
huzkáljak. így úsztatják a fákat, pl. a Garan vizén.
FAÜLTETMENY, FAÜLTETVÉNY, (fa-ültetvény) ősz. fn. Átültetett fiatalfa, leginkább gyfimőlcsfanővendék. így hívják azon tért is, ahol több
ily növendékfát tenyésztenek.
FAVÁGÁS, (fa-vágás) ősz. fn. 1) Munka, midőn az erdei fákat lábaikról ledöntögetik, és hasábokra szeldelik. 2) A hasáboknak kisebb darabokra
aprítása.
FAVÁGITÓ, (fa-vágitú) ősz. fn. 1) A favágók
sajátságos készülete, melyen a fát vágják. 2) Balaton vidékén, az udvarnak azon része, helye, hol a fa
áll, hol faragcsálni s fát vágni szokás.
FAVÁGÓ, (fa-vágó) ősz. fa. 1) Személy, ki fát
vág; különösen, ki favágással keresi kenyerét. Erdei
favágók. Váron favágók. 2) Hely, hol a fát vágják.
3) Harkály nevű madár, minthogy a fák kérgeit vagdosva keresi eledelét, t i. a faférgeket.
FAVÁM, (fa-vám) ősz. fn. Meghatározott díj,
melyet a faárusok az illető hatóságnak fizetni tartoznak, vagy a vámokon bevitt fától az illető tulajdonos fizet
FAVÁSÁR, (fa-vásár) ősz. fa. Vásár, melyen
kizárólag fát árulnak; vagy a közvásárnak egyik része, hol fát és fanemüket adnak és vesznek, pl. bodnárfákat, szerszámfákat stb.
FAVIASZ, (fa-viasz) ősz. fa. lásd : FATAPASZ.
FAVIRÁG, (fa-virág) ősz. fa. Élőfa virága. Píros, fehér favirág. Hulló, dér cripte favirágok.
FA VIRÁGZÁS, (fa-virágzás) ősz. fa. A fának
azon állapota, midőn termő bimbói kifejtenek, kinyiinak. V. ö. VIRÁGZIK.
FAVIEICS, (fa-virics) ősz. fa. A fának leginkább tavaszkor kifakadó leve. Nyirfa-virict, azaz
nyirfalé. Székely szó. V. ö. VIRICS.
FÁZ, elvont gyöke fazék v. fázok főnévnek és
származékainak. Jelent magában foglalást vagy eszközt, mely valamit foglal magában, s rokon a szanszkrit VÖM (magában foglalni, befedni), latin vat,
(edény), firanczia vasé, spanyol vato, vasija, olasz
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vato, vatcolo, német Fait stb. szókkal, de szinte rokon a magyar mez (ves-titus) szóval is.
FÁZ, (1), elvont törzse fánk igének. Valószínű, hogy valamint A hév és hű, ügy a fa* is a lélekzést, sajátlag befelé szívást utánzó természeti hang.
Ellentéte a kifelé lélekzést jelentő fű, mint &fül,fiU
igék gyöke.
FÁZ, (2), tájdivatos fait helyett; 1. ezt
FÁZÁS, (fáz-ás) fa. tt. fátát-t, ti>. —ok. Állapot, midőn valakire a hideg kellemetlenül hat, s ezen
kellemetlen érzést didergés, öszvezsugorodás vagy
más mód által nyilvánítja.
FAZÉK, (faz-ék) fa. tt fazekat. Tájszokásilag:
fánk vagy fátok is. Általán, öblös dereku, és szájánál rendesen valamennyire öszvehomorodó edény,
melyet főzésre, vagy más végből használnak. Vatfaték, rétfazék, cterépfaték. Át igát barátságot nem fatéteban f Szik. Kiki a maga fazekához tztí, vagy a maga fazeka mellé szítja a tüzet. (Km.). Különösen,
agyagföldből készített cserépedény, mely ha kicsin,
bögre a neve. FSldfatékhot fakalán. (Km.). Afegitmerhetd cserepál, micsoda fazék volt. (Km.) Sárfazékra
sárfödÖ. (Km.). Notta rajta, lát fazék, ugyan felrotytyantál. (Km.). Hasadt, repedt faték. Két fülű fazék.
Mátos faték. Szenes faték. Tejts faték. Törött faték
tovább tart. (Km.). Fazekat drótozni, vagy drótottalni.
Más fazekában kanalazni. V. ö. FÁZ, gyök.
FAZEKAS, (1), (faz-ek-as) mn. tt. fattkat-t v.
—át, tb, —ok. Fazékkal biró vagy ellátott, fazéknak való. Fazekat szekér. Fazekat ember. Fazekas
bolt.
FAZEKAS, (2), (1. föntebb) fa. tt fatekat-t, tb.
—ok. Tájszokásilag fánkat és fátokat. 1) Mesterember, ki fazekakat s egyéb cserépedényeket agyagból
készít Máskép : gerencsér. Honti, osgyáni fazekatok.
Nevet, mint fazekas, mikor feldől. (Km.). Nemet ember
volna, de a fatekatok elhordták a földét. (Km.). 2)
Polcz a konyhában, melyen a fazekakat tartják, valamint a tálakat tartóhely: tálat.
FAZEKASAGYAG, (fazekas-agyag) Ősz. fa.
Agyag, melyből a fazekasok dolgoznak, különböztetésül a pipa-, porczellán- stb. agyagoktól.
FAZEKAS-DENCS, puszta Somogymegyében;
helyr. —Denct-en, —re, röl. Ó- és ÜJ-FAZEKASVARSÁND, falvak Arad megyében; helyr. —Vartánd-on, —ró, —ról.
FAZEKASI, (faz-ek-as-i) mn. tt. fatekati-t, tb.
—ói. Fazekast illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
FAZEKASMESTERSÉG, (fazekas mesterség)
ősz. fa. Mesterség, mely fazekak s egyéb fazekasmüvek készítésével foglalkodik.
FAZEKASMÜ, (fazekas-mtt) ősz. fn. Mindenféle edény, melyet fazekas készít, vagy melyet készíteni a fazekasmesterség dolga. A fatekak, bögrék, tepszik, lábatok fazekatmüvek.
FAZEKASMÜHELY, (fazekas-műhely) ősz. fa.
Műhely, hol a fazekas müveit készíti, hol korongja
által az edényeket kikanyarítja.
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FAZEKASSÁG, (faz-ek-as-ság) fn. tt. fazekastág-ot. 1) Fazekasmesterség egész terjedelemben véve. 2) A fazekasok öszvesége, testülete.
FAZÉRFÖDÖ, (fazék-íödő) ősz. fii. Fogóval
vagy köldökkel ellátott tányéralaku szer, melylyel a
fazék száját befödik. Sárfatékhoz sárfödS. (Km.).
FAZÉKFÜL, (fazék-fdl) ősz. fn. A fazéknak
felső oldalából kiálló gyürü-alakn, s ugyanazon
anyagból levő karika, melynél fogva a fazekat kényelmesebben fogni, s ide-oda helyezni lebet
FAZÉKKANTÁR, (fazék-kantar) ősz. fn. Körmön font vagy kötött madzagból készült kantáralaka
eszköz, melyben a mezőn dolgozók után hordani
szoktak az ételedényeket, máskép : kőtornya.
FAZÉKKÖ, (fazék-kö) ősz. fn. Agyagkő neme,
melyet metszeni és korongon nyújtani, s melyből
fazekakat » egyéb edényeket készíteni lehet. (Ollaris
lapis).
FAZÉKMÁZ, (fazék-máz) ősz. fn. Máz, melylyel a fazék száját és belsejét bevonják, s mintegy
zománezozzák. V. ö. MÁZ.
FÁZÉKONY, (fáz-ékony) mn. tt. fázékony-t v.
—át, tb. —ok. Aki könnyen, hamar megfázik, ki
hideget tűrni nem képes, s azt legott kellemetlenül érzi.
FÁZÉKONYSÁG, (fáz-ékony-ság) fn. tt. fázékonyság-ot. Talajdonság, midőn valaki fázékony. V.
ö. FÁZÉKONY.
FAZÉKPOLCZ, (fazék-polcz) ősz. fn. Polcz,
melyen a konyhai használatra való fazekakat tartják.
V. ö. POLCZ.
FAZÉKSAJT, (fazék-sajt) ősz. fn. Talajdonkép,
érett táró, melyet fazékban vagy más hasonló edényben készítnek, máskép : bSdSntajt.
FAZÉKSZEDÖ , (fazék-szedő) ősz. fn. Bot,
melylyel a polczról a fazekakat leszedik vagy fölrakják. FatékszedSvel kergetni el konyhából a* ebet.
FAZÉKVÁSÁR, (fazék-vásár) ősz. fn. Vásár,
melyben konyhai cserépedényeket, különösen fazekakat adnak és vesznek.
FÁZIK, (fáz-ik) k. m. fáz-tam, —tál, —ott.
Hideget érez; a hidegség kellemetlen hatással van
reá. Fületlen Mohában, silány öltözetben, mezítláb
fátni. Fázik a* orr a, füle, körme, keze, lába. Ált alfázni.
Elfávi. Megfázni. Öttvefázni. Átv. ért. mondják a fösvényről, ki mindig zsagorog, s öszvehúzza magát, mintha a hideg bántaná. Dúsgazdag, mégis mindig fázik.
FÁZÍT, FÁZIT, (fáz-ít) áth. m. fáztí-ott, htn.
—m' v. —ám. Fázórá tesz, a hideget érezteti valakivel Ritka használatú.
FÁZÍTÁS, FÁZITÁS, (fáz-ít-ás) fn. tt. fázüás-t,
tb. —öt. Fázóvá tétel.
FÁZLAL, (fáz-l-al) áth. m. fátlal-t. L. FÁZÍT.
FÁZLÓDÁS, (fáz-1-ód-ás) fn. tt. fázlódás-t, tb.
—ok. Kellemetlen állapot, midőn valaki folytonos, és
növekedő hideget szenved.
FÁZLÓDIK, (fáz-1-ód-ik) k. múlt: fázlód-tam,
—tál, —ott. Folytonos hideget szenved, tűr, a hideg
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jobban és jobban áltajjárja. Fázlódnakajégen ácsorgó
gyermekek.
FÁZÓDÁS, FÁZÓDIK, 1. FÁZLÓDÁS , FÁZLÓDIK.
FÁZOK, (faz-ok) fn. targyeset —át. Danán
túli • >jszó, különösen Veszprém és Szála megyékben,
a ezokottabb fazék helyett Hasonló változatnak :
hajlék, hajlok, szándék, szándok, szurdék, szurdok s
némely mások.
FAZOKAS, (faz-ok-as) fn. 1. FAZEKAS.
FÁZÓS, (fáz-ó-os) mn. tt. fázós-t v. —aí, tb.
—ok. 1. FÁZÉKONY.
FÁZTAT, (fáz-tat) mivelt m. fástat-tam, —tál,
—ott. Engedi, hagyja, hogy megfázik, elhanyagolja
a hidegben, hogy megfázik. Afegfáztatta a gyermeket.
FE v. FÉ, gyökelem, melyből emelt helyzetre,
magasodó irányra vonatkozó származékok eredtek,
ú. m. fed, fedél, fék, fel, fenn, fény, fényű, fejlik, fejt,
fetlik, fesz stb. A régieknél olvasható : fe-d-el-m s a
Debreczeni Legendáskönyvben : fe-ed-el-em, fejedelem helyett. Ellentéte : le, mint lenn, lent, lejt származékok gyöke és ál. Túl a Danán, nevezetesen Ormánságban, őrségben, Göcsejben , továbbá a székelyeknél igehatározó, fél helyett : fémént v. fifment a
hegyre; de ezen e itt kissé nyújtottabb, mintegy t,
melyben az l kihagyása is pótolva van (Vas József,
Kriza János), sőt imént érintett értekezők világosan
megjegyzik, hogy ezen kihagyásnak vagy csak végül
van helye, vagy a szó közepén csak akkor, ha az 2-et
mássalhangzó követi, s ezen észrevétel más szókban
levő l hangra is vonatkozik, pl. imént = elment széni
= szelni, sőt az ly (bére = helyre) és r (éré =
erre) hangokra is.
Rokon vele a góth «/, melyből származtatják a
német auf, (közép felső német szintén of), ob, oben,
angol ttp , upon, svéd tipp, uppa, pa, dán op, oppan
stb. szókat is; rokonok vele továbbá a hellén vn-io,
latin sup-er szók gyökei is stb.
FÉ, a fej vagy fS szó módosulata/^ö/ö (=: fejkötő) tájdivatos kiejtésben. A Góry-codexben eléfordúl fe pohárnok vagyis fé pohárnok, ám. főpohárnok :
„ez megpéldáztaték az koráinak fepohárnokán." A
Debreczeni Legendáskönyvben: fék = fő t feh-képen
— főkénen. V. ö. FE.
FÉBÓ, (fej-bel-i v. fejbe-való szóból öszvehuzva) fn. tt. fébó-t. Ormánsági tájszó, s ám. fejre való
ékesség, takaró, tekercs az asszonyoknál. Néhutt :
févó, közönségesen : fejrevaló.
FÉCS, (máskép : föcs) hangutánzó elvont gyök,
melyből fecseg, fécscsen, fecske, fecskend stb. származnak. 1) Jelenti azon hangot, melyet hallani, midőn
valamely híg anyag, pl. víz, nyál, bizonyos erő által
apró részecskékre oszolva szétazökken. 2) Mint fecseg
gyöke a beszélésre vonatkozik és csakugyan egyezik
besz gyökkel is. Legközelebb áll vacs (szól) szanszkrit gyökhöz, melyből a nyelvészek a latin voco, vox
(szanszkritul vács, vácsá, váctasz), hellén ifiim,
fari stb. szókat is származtatják.
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FECSKE, (1), (fccs-eg-ő, fecs-eg-e) mű. tt. fecsFÉCSCSEN, (fccs-ü-en, fecs-cs-en) önh. m. fecscten-í. Fecs hangot adva szökken, elszökken, szétszó- kéi. Fecsegő, locsogó, kinek mindig jár a szája, esacsródik. Szemébe fecscsent fürdéskor a víz. Ruhájára ka, locska. Fecske, loeska kit leány.
fecscsent a tár. Kifecsctent • a bor a palaczk száján.
Finnül : pOtísky. V. ö. FECS elvont gyök.
FECSKE, (2), (fécs-k-e, azaz fecsege v. fecsegő)
Átv. ért. bele feetesenni valamibe, ám. kérés kérdés
fn. tt. fécské-t, tb. fecskék. Vándorló madarak egyik
nélkül bele szólni.
FÉCSCSENÉS, (fécs-cs-en-és) fn. tt. fécsctenés-t, neme, melyek nyárra hozzánk jőnek, s ó'szszel elti). —éle. Hig anyagnak cseppalakokban elszökke- hagynak bennünket, igen rövid horgas, és tö'ben lapos csőrrel, jobbára hossza szárnyakkal, és kétfelé
nése, szétszóródása. Nyálfecscsenés.
FÉCSCSENT, (fécs-cs-en-t) áth. m. fe'cscsent-étt, oszlott farktollakkal; férgekkel élnek, s igen sebes
htu. —ni v. —eni. Eszközli, hogy valamely híg röptüek. Fajaik : füstöt, kémény-, fehérhatu, parti,
anyag fecscsenjen. V. ö. FÉCSCSEN. Ruhára fecs- tengeri, fellegi fecske. Nevöket a fecsegéstől vették.
csenteni a sarat. Arczára fecscsenteni a szenteltvizet. Csacsog, mint a fecske. (Km.). Egy fecske nem hot taKifecscseníeni a palaczkba esett legyet. Átv. ért. Ki- vaszt. (Km.) V. ö. —KA, —KE, (2) képző.
FÉCSKEFARK, (fecske-fark) ősz. fn. 1) A
ftcscsenteni valamely titkot, ám. dobra ütni, vagy vigyáztalanságból kimondani, a nyelvről elszalasztani. fecske nevű madár két ágú villaformára szétnyíló
FECSEG, (fécs-ég) önh. és gyakorító m. fecseg- farka. 2) Átv. ért. olyan formára szabott, készített
tem, —tél, —itt. 1) Tulajd. ért. valamely hig anyag valami, milyen a fecske farka, pl. fecskefark a
szétlövellik, apróbb cseppekben folytonoszn szétszó- zászlón.
FÉCSKEFARKÚ, (fécske-farkú) ősz. mn. Egyródik. Beszédközben fecseg a nyála. Az elrobogó kofelől
széles, másfelől keskeny és kétfelé oszló, mint
csikról falakra fecseg a sár. 2) Atv. ért. folyvást jár
a
fecskemadár
farka. Fecskefarkú csatár, zástló,
a szája, loesog, haszontalauságokat öszvebeszél,
trúcsel. Fecsegnek neméig asszonyok. Ne fecsegj ! Nem lobogó.
FÉCSKEFÉSZEK, (fecske-fészek) ősz. fn. Sárjó mindent kifecsegni. (Km.). 3) Aprólékos tárgyakról
ból
rakott,
s gizgazzal bebútorozott fészek, melyben
nyájasan, barátságosan, időtöltésből beszélget. Hagya házi fecskék költenek. Ha mézet akarsz gyűjteni, a
juk a komoly dolgokat, fecsegjünk egy keveset.
fecekefészkeket meg ne szenvedd házad körül. (Km.).
FÉCSÉGÉS, (fécs-ég-és) fn. tt. fécségés-t, tb.
Úgy néznek ki a* ablakon, mint a verébfiak a fecske—ék. 1) A hig anyagnak apró cseppekben vagy réfészekbSl. Átv. ért. sárból rakott nyomorú viskó. Diszekben szótömledezéác. 2) Átv. ért. locsogás , trévatnyelven : a divatos nőknek bizonyos formára öszcselés, tereferélds. Ne hallgass az emberek fecsegésére.
vegöngyölített fürtözete. Fecske/eszekbe szedni a
3) Aprólékos dolgokról barátságos, időtöltésből behajakat.
szélgetés.
FÉCSKEFI, (fécske-fi) ősz. fn. Fiatal, kis fecs
FECSEGŐ, (fécs-eg-ö) mn. tt. féciégS-t. 1) Ami
ke. Sipitanak, mint az éhes fecskefiak. (Km.) Átv. és
fecseg. Fecsegő víz, fecsegő sár, fecsegő nyál, fecsegő
tréfás ért. hirtelen barna fiú, máskép : csákafi.
szájú. 2) Átv. ért. locsogó, trécsclö, haszontalansáFÉCSKEFIÓK, (fecske-fiók) ősz. fn. 1. FÉCSgokat beszélgető. Fecsegő kofák, kávénénikék.
KEFI.
FÉCSÉGTET, (fécs-ég-tet) áth. m. fécségtet-tem,
FÉCSKEFONAL, (fecske-fonal) ősz. fn. 1. FO—tél, —itt. Eszközli, hogy valami folyvást vagy
NALFÜNYÜG.
gyakran fecsegjen. V. ö. FECSEG. Vizet fecsegtetni
FÉCSKEFÜ, (fécske-fü) ősz. fn. Növényfaj a
valaki ruhájára. Az elrobogó kocsi jobbra-balra fe- gódirczok neméből. Nagy fecskefü (Chelidonium mácsegteti a sárt.
jus). Szarvas fecskefü. (Ch. cornicnlatum).
FÉCSÉLL, l. FECSÉREL.
FÉCSKEGYÖKÉR, (fecske-gyökér) ősz. fn.
FÉCSÉRÉKÉL, (fécs-ér-ék él) gyak. önh. m. Növény neme, mely izzasztó ereje miatt a méreg elfécsérékcl-t. Mondják kis madarakról, melyek cse- lenszeréül használtatik. (Asclepias vincetoxicum).
vegni, csicseregni szoktak.
FÉCSKEHAL, (fecske-hal) ősz. fn. Tengeri hal,
FECSÉREL, (fécs-ér-el) áth. m. féctérél-t v. melynek aránylag nagy hasa, s hátán fecskefark
fécsérlétt, htn. —ni v. fe'csérleni. Eredeti értelménél gyanánt ketté oszló szárnyai vannak. (Trigla hifogva annyit tenne, mint fecsegve vagy fecsegtetve rundo).
elszór valamit. Átv. és szokott ért. pazarol, tékozol,
FÉCSKEKÖ, (fécske-kö) ősz. fn. Ingatag érholmi aprólékos, haszontalan dolgokra elköltögcti telmű szó. Némelyek szerint, apró kövecskék a fecspénzét.
kék gyomrában; mások szerint, a fecskehalnak csontFÉCSÉRLÉS, (fécs-ér-1-és) fn. tt. fécsMés-t, tá vált fogai, vagy bizonyos csigafajnak tekenóje.
tb. —ék. A pénznek aprólékos dolgokra elköltése, (Lapis chelidoninsX
elpazarlása, kidobása. V. ö. FECSÉREL.
FÉCSKELOCSKA, (fécske-locska) ősz. mn. FeFÉCSÉRLÖ, (fécs-ér-1-ö) mn. és fn. tt. fiesér- csegő-locsogó, csacska, tereferélő, szószátyár.
FECSKEND, (fécs-k-en-d) áth. m. fecskend-itt,
IS-t. Aki a pénzt gondatlanul holmi haszontalansáhtn. —eni. 1) A hig anyagnak szétlő vejéso, kiömgokra s aprólékosan elköltögeti. Pénzfecsérlő ifjak.
•10
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FÉCSKENDÖMIVES, (fécskendő-mives) ősz.
fn. Mesterember, illetőleg gépes*, ki fecskendőket
készít
FÉCSKENDÖTOLÓ, (fecskendő-toló) ősz. fn.
Henger- vagy más alakú része a fecskendőnek, mely
a fecskendőcsőben levő vizet, vagy más híg anyagot
nyomás által kiszökteti. V. ö. TOLÓ.
PÉCSKÉNT, (fécs-k-en-t) áth. 1. FECSKEND.
FÉCSKENDÉS, (fécs-k-en-d-és) fn. tt feetkenFÉCSKERAKÁS, (fecske-rakás) ősz. fn. lásd :
dét-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit fecskendünk. FÉCSKEFESZEK.
V. ö. FECSKEND.
FECSKÉS, (1), (fecs-ke-es) mn. tt feetkét-l v.
FECSKENDEZ, (fécs-k-en-d-éz) áth. m. féct- —eí, tb. —ék. Fecskékkel bővelkedő.
kendét-tem, —tél, —itt. Általán, valamely híg anyaFECSKÉS, (2), puszta Csanád megyében; helyr.
got gyakorta ellövel. Különösen, bizonyos eszközzel, Feetlees-en, —re, —rSl.
csővel, puskával lövöldözi valahová a nedvet FeetFÉCSKESÉG, (fécs-ke-eég) fa. tt fe'ctketég-ét.
kendetni vittel a ttttet, vagy a vitet a ttítre f tőiken- Locskaság, csacskaság.
detni. EnyMtS, vagy gyógynedvet fectkendemi a lébFECSKESÓSKA, 1. MADÁBSÓSDL
üregbe.
FECSKÉTARNICS, (fecske-tárnics) ősz. fa. A
FÉCSKENDÉZÉS, (féca-k-en-d-éz-és) fa. tt tárnics nevű (gentiana) növényosztálynak egyik faja.
féetkendétét-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit V. ö. TAENICS.
fecskendezünk. V. ö. FECSKENDEZ.
FÉCSMETESZ, (fécsme-tesz) ősz. fn. Sebészi
FECSKENDEZŐ, (fecs-k-en-d-éz-ö) fa. tt féct- eszköz, melyet a sipolyok metszésénél használnak.
kendetö-t. 1) Személy, ki fecskendez. 2) Eszköz, gép,
FÉCSTEJ, (fécs-tej) ősz. fn. Tej , melyet a temely által a híg anyagot kilövelik, szétfecsegtetik. hén, megborjadzás után első napokban ad, minthogy
FectkendezoTckel ottani a tűset. 3) Bélférgek egyik fa- fecsegve, fecskendezve löveli ki tőgyéből. így neveja , melynek hosszú teste, elül hengeralaku vékony zik a gyermekagyas asszonyok elötejét is.
szája, s oldalt szömölcsalaku nyilasa van. (SipunFED, FED, (fe-d) áth. m. fed-tem, —tű, —&t.
culus).
Zártabb önhangzóval : föd. Egy gyökből származik
FÉCSKENDI, (fécs-k-en-d-i) mn. tt. jéctkendi-t, a fel és fej szókkal, s mindenikben magasságnak,
tb. —ék. Fecsegő, titkot tartani nem tudó, mindent valami felüliednek értelme rejlik. 1) Valaminek tekilocsogó. Gúnyos beszédbe és Írásmódba való. Kép- tőt csinál. Hátat fedni. KoetU fedni, hajót fedni stb.
zésre olyan, mint: pökhendi.
Már fedik a templomot, nem tokára kétt len. 2) TaFECSKENDIK, (fécs-k-en-d-ik) k. m. féctkend- kar, betakar. Fejéi kalappal fedni. Kendővel fedi arett. Valamely híg, folyó anyag lővelve kiszökik. Ki- ezát. A vételeket hó fedi. Por fedi át olvatatlan könyfectkendik a vit a megnyomott fectkendöbM. A htttoga- veket. Öszvetételekben : Befödi kezével izeméit. Elfödi át ormadarak elül a gabonát. Fölfedi a titkot.
tott tögybSl fectkendik a tej.
FECSKENDŐ, (1), (fécs-k-en-d-ő) mn. tt féet- Lefedi a fatekat. 3) Átv. ért. ótalmaz , véd, mások
hántása ellen mintegy ellakar. A kincset tártzekereket
kendiht. Ami fecskend vagy fecskendik.
fegyverét katonák fedik.
FECSKENDŐ, (2), (1. föntebb) fa. tt fictkenSzármazékai : fedem, fedél, fedés, fedet, fedő
dö-t. Csöves eszköz, melynek segedelme által híg,
stb. Öszvetételek: befed, elfed, fölfed, tífed, kOrnyülfolyó testet bizonyos helyre levélhetünk. Ttbt feetfed, lefed, reáfed.
kendö, tebétti feetkendS, konyhai feetkendS, leértettFinnül peitün fedek, persa nyelven put-idan
fecskendő.
fedni. V. ö. FE gyökelem.
FÉCSKENDŐCSŐ, (fecskendő-cső) ősz. fn. Cső
FEDD, (ám. fegy-d, t i. fegy gyökből és ed
a fecskendő nevű eszközben, mely a híg anyagot kellő képzőből van alkotva : fegy-ed v. fegy-ét, őszvehizva
nyomás által kilövi.
fegy-d, s hasonitással : fed-d ; a Nádor codezben feFÉCSKENDŐHAL, (fecskendő-hal) ősz. fn. gyelme* eléjön fedd értelemben; a Tatrosi codezben
Többféle tengeri hal, melyek leletezéskor a vizet cső- egyszerűen is fegy, eléjön szintén fedd értelemben,
alakban kifecskendik.
mint itt alább) áth. m. fedd-étí, htn. —m v. —tm.
FÉCSKENDÖHÁZ, (fecskendő-ház) ősz. fa. Jelentése : valakit bizonyos rósz tett miatt dorgál,
Községi has, ndvar, hol a tűzoltó fecskendőket szid, szóval fényit, s büntet Keményen feddeni a kitartják.
hágókat. Megfedd. Megfeddeni a pajkot ifjakat. Ha
FÉC8KENDŐMESTER, (fecskendő-mester) ősz. barátodat titkon fedded it, de mátok előtt diotérd.
fn. Személy, ki a község tűzoltó fecskendőire fel- (Km.) Ki f edd meg engem közületek a bűnről t (Kaldi.
ügyel , s azokat szükség idején czélirányosan alkal- j János evangy. Ugyanaz a Tatrosi codexben: .Ki
l fegy meg engemet" J). Átv. ért tájdivatosan mondják

taztése által valamit benedvez. Vittel fectkendeni a
•tárat keséket vagy megmelegült tengelyt. Befeetkendeni borral át ivótzoba falait. 2) A híg anyagot szétömleszti, lövoli. Tejet fectkendeni a fáját nemekbe.
Vitet fecskendeni át égS hátra. Molnár Albertnél
f tétként, • eredetileg helyesebb (= fectetent), mert
az iljnemfi átható igék képzője t, mint: locictant,
ctattan-t stb.
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magáról a rósz tettről is. A bűnöket feddeni kell. Ás
igattágot bíró megfeddi a törvények áthágását. V. ö.
PEGY.
Mandsu nyelven felemé feddeni, s a szanszkritban : vad ám. mond.
FEDDEGEL, (fegy-d-eg-el) áth. m. feddegel-t.
L. FEDDEGET.
FEDDÉGET, (fegy-d-ég-et) áth. és gyakor.
m. feddégeí-tem, — tél, —élt. Gyakorta, több Ízben
fedd. V. ö. FEDD.
FEDDÉS, (fegy-d-és) fn. tt. feddét-t, tb. —e*.
Cselekvés, midőn valakit feddünk. Feddést érdemlő
tettet követni el. A feddésre megjavulni.
FEDDETLEN, (fegy-d-etlen) ma. tt feddetlen-t, tb. —ék. Akit meg nem feddtek; aki feddésre
méltót nem követett el. Határozóilag ám. feddetlenfil.
FEDDETLENÜL, (fegy-d-etlen-ül) ih. Feddés
nélkül, mennyiben semmi rósz, semmi feddeni való
nincs benne; tisztán, erkölcsösen. Feddetlenttl élni.
FEDDHETETLEN , (fegy-d-het-etlen) mn. tt.
feddhetetlen-t, tb. —e'k. Akit erkölcsileg feddeni nem
lehet, azaz ki semmi feddésre méltót el nem követ;
tiszta erkölcstt, ártatlan. Feddhetetlen életű ember. V.
6. FEDD.
FEDDHETETLENSÉG, (fegy-d-het-etlen-ség)
fii. tt. feddhetetlenség-ét. Az erkölcsi életnek azon tulajdonsága, állapota, melyben feddeni, azaz roszallani
való nincsen; erkölcsi tisztaság, ártatlanság.
FEDDHETLEN, (fegy-d-het-len) 1. FEDDHETETLEN.
FEDDHETÖ, (fegy-d-het-ő) mn. tt. feddhetS-t.
Feddésre méltó; kiben vagy miben vau valami roszallani való.
FEDDÖDÉS, (fegy-d-öd-éo; fű. tt. feddodés-t,
tb. —ék. Feddéssel járó perlekedés, dorgálódás, veszekedés, mely szemrehányásokkal van párosulva.
FEDDÖDIK, (fegy-d-őd-ik) k. ín. feddöd-tem,
—tél, —ott. Máskép -.feddözik. Valakit fedd ve perlekedik, feddéssel vesződik, fogUlkodik ; dorgálúdik.
FEDDÖDÖ, (fegy-d-öd-ö) mn. tt. feddSdö-l.
Szemrehányó, más hibái ellen perlekedő, veszekedő,
dorgálódó. Feddödö beszéd. Feddödö vén banya.
FEDDÖZIK, (fegy-d-öz-ik) 1. FEDDÖDIK.
FEDDTELEN, (fegy-d-lc!en) mn. 1. FEDDETLEN.
FEDDTELENÜL, -(fegy-d-te-len-ül) ih. lásd:
FEDDETLENÜL.
FEDÉL, FEDÉL, FEDÉL, (fed-él) fn. tt. fedelet v. fedélt, tb. fedelek. Zártabb önhangzóval : födél.
1) Épület teteje, mely az épületfalakra vau rakva, s
azokat az időviszontagságai ellen fedi. Hdtfedél.
Templom fedele. Nádfedél, cserépfedél,
ttalmafedél,
rétfedél. 2) Némely eszközök, edények takarója, melyet elmozdítani, felnyitni, levenni lehet. Pipa fedele.
Cfukorszelencte fedele. Kalamáfii fedele. Koporsófedél, nemfedél, csecsfedél. 3) Altalán minden, ami a
szabad ég ellen eltakar. Az etö elöl fedél alá bújni.
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Fedél alá hajtani a barmot. Néha ős eternyS is fedél
helyett nölgál.
FEDÉL, (féd-el, ám. fedél) fn. tt. fedél-1, tb.
—ék. így nevezik néhutt a falusi asszonyok a fejkendőt , melylyel fejeiket bekötik; máskép : fidel
vagy fejrevaló.
FEDÉLABLAK, (fedél-ablak) ősz. fő. Ablak
az jépület fedelén, padlásablak.
FEDÉLÁGY, (fedél-ágy) ősz. fn. Talapzat,
melyre az épület fedelét rakják, fedéltalp.
FÉDÉLCSATORNA, (fedél-csatorna) ősz. ín.
Az épület födelének szögeire vagy aljára alkalmazott csatorna, mely az eső- vagy hóié vet felfogja, e
leszivárpgtatja.
FÉDÉLCSERÉP, (fedél-cserép) ősz. fn. Agyagból égetett sajátságos alakú cserép, épülettetők fedésére.
FÉDÉLCSÖ, (fedél-cső) ősz. fn. Csőalakú csatorna , az épülettetőn.
FÉDÉLCSÚCS, (fedél-csúcs) ősz. fn. 1) A
hosszúkás fedélnek felső' éle, melyet a fedéloldalak
öszveillesztése képez. 2) A gömbölyű épülettetőnek
legmagasabb hegye.
FÉDÉLDED, (féd-él-ded) mn. tt. fédéldedél.
Fedélalakú, olyan, mint a fedél lenni szokott. Fedélded letöjü hegy.
FEDELEK, (féd-el-ék) fn. tt. fédelék-ét. 1) Az
épületnek azon öszves alkotó része, mely a falakat
takarja. 2) Átv. ért valakinek, valaminek oltalmára
rendelt erő vagy készület. Fedeleket adni a pattiakon
utótoknak.
FÉDELÉKÉS, (féd-el-ék-és) mn. tt. fédelékés-t
v. — ét, tb. — ék. Aminek fedeleké van. Fedelékes
okol. Fedeleket tárttekér.
FÉDELES, (féd-el-es) mn. tt. fédelei-t v. —ét,
tb. — ék. Aminek fedele van. V. ö. FEDÉL. Fedél és
ágy. Fedelet kocsi. Fedelet pipa.
FÉDELESFALVA, helység Beregb megyében ;
helyr. Fedelesfalvá-n, —rá, —ról.
FÉDELETLEN, (féd-el-etlen) mn. tt. fédelellen-t, tb. —ék. Aminek fedele nincsen. V. ö. FEDÉL.
Fedeletlen kocsi. Fedeletlen pipa. Fedeletlen falak.
Határozóilag ám. fedél nélkül.
FÉDELEZ, (féd-el-ez) áth. m. fédelez-tem, —tél,
—M. Valamit fedéllel ellát, betakar. Házat, istállót,
pajtát fedelezni. Agyat, hintót, pipát fedelezni.
Jiffedeleznifagy ellen a meleg-ágyat. Okos ember S kelms,
jó volna a fejét befedeletni. (Gúnyos km.).
FÉDELEZÉS, (féd-el-ez-és) fn. tt. fidelezt*-!',
tb. —e'k. 1) Épitői munka, mely fedélcsinálással foglalkodik. Már hozzáfogtak a templom fedelezési'ln:.
2) Akármely más fedélnek föltevése, fedéllel ellátású
valaminek. Kocsifedeletés, pipafedeletét. V. ö. FEDÉL.
FÉDELEZET, (féd-el-ez-et) fn. tt. ftdeletef-i"
Azon mű, mely az épületnek vagy uiás eszköznél;,
bútornak stb. fedelét teszi, képezi; fedél, kész inuuku
gyanánt tekintve.
40 *
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PÉDELEZÖ, (féd-el ez-ő) mű. és fn. tt. fedeletti-t. Aki az épületet fedéllel bevonja, különösen, aki
a fedélfákat besindelyezi, cseréppel, bádoggal, náddal, zsúppal stb. takarja. Általán, aki valamit fedéllel
ellát. Pipafedeletö mivé*, Hívőt.
FÉDÉLFA, (fédél-fa) ősz. fn. Erdőszivagy építései nyelven ám. a fának azon neme, mely épületek
fedelére különösen alkalmas, és rendesen használtatni
szokott, pl. a fenyüfa.
FÉDÉLFÉSZÉK, (fédél-fészék) ősz. fn. Az
ácsoknál, az épületiedéinek azon gerendázata vagy
oszlopzata, mely az ollófákat tartja. Álló fedélféttek,
midőn sz ollófák támaszai egyenesen állanak. Fekvő
fedélféltek, midőn az oszlopok ferdére hajlanak, s gerendák, és keresztfák által köttetnek öszve.
FÉDÉLGAMÓ, (fédél-gamó) ősz. fn. Horgas
vas, melyhez lajtorjáikat akasztják a fedelező ácsok
vagy cserepezők.
FÉDELGERENDA, (fedél-gerenda) ősz. fn.
Gerenda az épület fedelén, különösen ásón gerendák, melyek az ollófákat képezik, s a fedélnek mintegy oldalbordáit teszik. V. ö. GERENDA.
FÉDÉLGERINCZ, (fédél-gerincz) ősz. fn. A
hosszúkás fedélnek kellő teteje, melyet a fedéloldalainak csúcsai képeznek, s melyből, mint állati gerinczből a bordák, úgy nyúlnak szét az ollófák.
FÉDÉLHOMLOK, (fedél-homlok) ősz. fn. Némely épületekben a fedélnek azon alakja, mely az
épület homlokzatán kifelé s előre hajol. Honunk több
vidékein a falusi házak fedélhomlokkal vannak
ellátva.
FEDÉLRE, (féd-él-ke) fn. tt fédükét. Kis fedél.
V. ö. FEDÉL.
FEDELÉÉ, (féd-el-ke) fn. tt. ftíeOeét. Kis fedél, azaz fejtakaró kendőcske, milyet pl. a kis leánykák viselnek. V. ö. FEDÉL.
FÉDÉLKÖ, (fedél-kő) ősz. fn. 1) Az építésnél,
kő neme, mely fedelezésre használtatik, milyenek a
palakövek. 2) A bányászoknál, a kőnek azon faja,
mely az érczes ásványokat fedni szokta. 3) Széles
ért mindenféle kőlap, melylyel valamit befödnek.
FÉDÉLLÉCZ, (fédél-lécz) ősz. fn. Az ollófákra
szegezett léczek, melyekhez közvetlenül a zsindelyek
vagy cserepek, nád, zsúp stb. raguztatnak. V.
ö. LÉCZ.
FEDÉLLYUK, (fedél-lyuk) ősz. fn. 1) Csinált
nyilas az épület fedelén, szellőztetés, világosság stb.
végett. 2) Viszontagság, romlás által okozott rés a
háztetőn.
FEDELM, FEDELMKEDIK, a Bécsi és Müncheni codexekben ám. fejedelem, fejedelemkedik. L.
ezeket
FÉDÉLMALOM, (fedél-malom) ősz. fn. Kisded,
ködnyüféle házi malom, melyet a házfedélre alkalmaznak, s ott vagy a szél hozza mozgásba, vagy raja
aggatott nehezékek forgatják. Hazánkban nem igen
vau használatban.

FÉDÉLMOH, (fedél-moh) ősz. fn. Moh, mely a
régi, rohadásnak indult, különösen, deszka-, sindely-,
nádfedeleken zöldellik. V. ö. MOH.
FÉDÉLNÁD, (fedél-nád) ősz. fn. Nád, melyet
vizes helyeken télen jeges időben aratnak, s házakat
s egyéb gazdasági épületeket fednek vele. V. ö.
NÁD.
FÉDÉLOLDAL, (fedél-oldal) ősz. fn. 1) Az
épületiedéinek egyik lapja, mely a fedéltalptól a fedélgerinczig nyúlik. 2) A bányászoknál, kőréteg,
mely a rézásványokat takarítja.
FÉDÉLORMÓ, FÉDÉLOEOM, (fédél-ormó v.
orom) ősz. fn. 1. FÉDÉLCSÚCS.
FÉDÉLPALA, (fedél-pala) ősz. fn. Palakö neme, mely lapos és sima alakja miatt épületek fedelezésére alkalmas. V. ö. PALAKÖ.
FÉDÉLROZSNOK, (fédél-rozsnok) ősz. fn. Növényfaj a rozsnokok neméből, mely a házfedeleken
tenyészik. (Bromus tectorum).
FÉDÉLSZALMA, (fedél-szauna) ősz. fn. Szalma, vagy inkább zsúp, melyet nádatlan vidékeken
épületek födelezésére használnak.
FÉDÉLTALP, (fedél-talp) ősz. fn. Ácskészület,
az épülettetőnek alapja, mely közvetlenül a falakon
nyugszik, s mely a fedélfészket és az egész fedélzetet tartja.
FÉDÉLZUG, (fedél-zug) ősz. fn. Zug, melyet a
födéloldalak képeznek.
FEDÉLZET, (féd-el-ez-et) fn. 1. FÉDELEZET.
FEDEM, (féd-ém) fn. tt fédém-et. Régies szó,
ám. fedél, épület teteje. A Fédémei, Födémet szóban,
mely több helységek neve, maiglan él.
FÉDEMÉNY, (féd-em-ény) fn. tt fédemény-t,
tb. —ék. Anyag, mely valamit fed; minden, mi fedésre használtatik.
FÉDÉMES, (féd-ém-es) mn. tt.fédémes-tv. —ét,
tb. — ék. 1) Födémmel bíró, födémmel ellátott. V. ö.
FEDEM. 2) Több helység neve. Helyragokkal : Fedémetre, FedémetrSl, Fedémeten.
FÉDÉMES, FÖDÉME8, falu Heves megyében;
IPOLY—, falu Hont m. PUSZTA—, Pozsony m.
ZSITVA— , Nyitra m. Helyr. Fedéme»-en, —re,
—r«.
FÉDÉNY, (féd-ény) fn. l. FÉDEMÉNY.
FEDÉS, (féd-és) fn. tt fédét-t, tb. —ék. 1) Általán munka, cselekvés, melynél fogva valamit fedünk.
Elfedét, befedés. V. ö. FED. 2) Szőlőmivesi munka,
midőn a tőkéket a hideg ellen fölkapált földdel betakarják.
FEDETLEN, (féd-etlen) mn. tt. fédetlen-t, tb.
—ék. Ami nincs fedve. V. ö. FED. Fedetlen hát. Fedetlen kocsi. Fedetlen fej. Megtámadás ellen fedetlen
utasok. Határozóilag ám. fedetlenül.
FEDETLENÜL, (féd-etlen-ül) ih. A nélkül,
hogy fedve volna. Fedetlenül hagyni a hátat. Fedetlenül utatni a haramiás erdőn. V. ö. FED.
FEDETT, (féd-étt) mn. tt fédítt-et. Ami fedve
vau ; veszély ellen oltalmazott, biztosított. Fedett ha*.
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Káddal fedett okol. Fegyvere* kísérettel fedett társzekerek. Fedett út.
FEDEZ, (féd-éz)áth. m. fédéz-tem, — tél, —étt.
1) Valamit folytonosan, gyakorta fed ; takargat; fedelet cainálgat. Fedesni a háztetőt. Befedezni a melegágyakat. Fölfedezni valamit, azaz fedelét elemelve
kitüntetni, vagy átv. ért. az eddig ismeretlen tárgyat
elétüntetni, tudomásra hozni. 2) Veszély, kár, viszontagság ellen folytonosan oltalmaz. A táborba szállott
hadakat lánctokkal, szekérvárral fedezni az ellenség
ellen. 3) Gazdálkodási ért. bizonyos szükségeket pótol, szüntet. A gyapjú árával fedezni a legtetemesebb
költségeket. Csekély jövedelmével az adóssági kamatokat
sem fedezheti.
FEDEZÉS, (féd-éz-és) fn. tt. féde'zés-t, tb. — ék.
1) Cselekvés, midőn épületet vagy más valamit fedezünk, fedéllel ellátunk. 2) Átv. ért veszély, kár, viszontagság ellen óvás , ótalmazás. V. ö. FED , FEDEZ.
FEDEZET, (féd-éz ét) fn. tt. fédézet-ét. Azon
anyag vagy eszköz , mely va1:imit fedez , vagy azon
mű, mely valamely épületnek vagy más tárgynak fedélül, takaróul szolgál. Átv. ért. ótalom , véderó', mely
veszély ellen biztosít valakit vagy valamit.
FEDEZETLEN, (féd-éz-etlen) mn. tt. fedezetlen-t, tb. —ék. Minek fedezete nincsen ; ami ótalom
nélkül van. fedezetlen ház. Fedezetlen hadsereg.
FÉDÉZGET, (féd-éz-get) áth. és gyakor. m,
fédézget-tem, —tél, —étt. Ismételve, folytonosan, különös gonddal és kedvvel fedez , takargat; veszély ,
kár, viszontagság ellen ovogn', őrizget. A tyúk szárnyaival fedezgeti fiait a kánya ellen. Hibáit fedezyitni
mátok elül. A virágokat, gyönge növényeket frdezgetni
a hideg ellen.
FÉDÉZGETÉS, (féd-éz-get-és) fn. tt. fédezgetés-t, tb. —ék. Takargatás, rejtegetés ; óvogatás, őrizgetés. V. ö. FÉDÉZGET.
FÉDHÁLÓ, (féd-háló) ősz. fn. Vadászható neme, melylyel némely madárfajokat, például foglyokat,
fürjeket lappangási tanyájukon meglepnek.
FÉDKŐ, (féd-kő) ősz. fn. Vékony, simára faragott kőlapok, melyekkel az e&u s egyéb viszontagságok ellen a kerítésfalakat, hidak oldalait stb. be szokták fedni.
FEDŐ, (1), (fód-ö) mn. tt. fedö-l. Aki vagy
ami fed.
FEDŐ, (2), FEDŐ, (féii ö) fn. tt. fcdó'-t, többes
—k. 1) Eszköz vagy készület, melylyel különféle tágas szájú edények, péld. fazekak , bödönök , éjjeli
edények, czukortartók fölét betakarják. FazékfedS,
lábasfedS. Sárfazékhoz sárfedb'. (Km.). 2) Személy, ki
valamit fed. Házfedö.
FÉDÖLÉK, szokottabban 1. FEDELEK.
FÉDZIK, (fed-ez-ik) k. ín. fedz-étt, htn. fedzeni
v. fedzni. Magát befedi, takuródzik. Oly képzésű a
maga nemében, mint old igéből : oldzik.
FEGY, (1), régi gyökig.-, egy eredetű f egy főnévvel , s rokonnak látszik ffk szóval : ín. frgy-tem,
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— tél, —étt. Megfegyem őket (corripiam eos). Bécsi
cod. A'i fegy meg (arguet) engemet a bűnről f Eleresztem azért, megfegyvén ötét. Münch. cod. V. Ö. FEDD.
FEGY, (2), régi fn. (1. föntebb) tt fegy-et. 1)
Bizonyos szabályok által meghatározott rendtartás
valamely testületben, társulatban, intézetben, melyhez
az illetőknek magukat szabniok kell. Kemény, szigorít,
szoros f egy. Hadi, katonai, iskolai fegy. Ftgy alatt
tartani a növendékeket. 2) A törvényszegők ellen
gyakoroltatni szokott fenyítés! vagy fékezési mód.
FEGYBESZÉD, (fegy-beszéd) ősz. fn. Kihágókat, bűntetteseket dorgáló, rendreutasító beszéd.
FEGYD, (fegy-d) áth. melyből hangok öszveolvadásával lett : fedd, 1. ezt.
FEGYEDELEM, (fegy-ed-cl-em) régies fű. L.
FEGYELEM.
FEGYELEM, (fegy-el-ém) fn. tt. fegyelm-et.
1) Fegy, egész terjedelmében véve. A katonai f egyelem valamelyik szabálya ellen véteni. 2) Fenyíték a törvényszegők vagy szabálysértők ellen. V. ö. FEGY.
FEGYEL, (fegy-el) áth. m. fegyel-t. Fegy alá
vesz, fegy alatt tart, illetőleg büntet valakit. Ebből
lett : fegyelem, mintfce^y-bö'lkegyel, kegyelem vagy
figyel-bb\ figyelem.
FEGYELMES, (fegy-cl-m-es) mn. tt fegyelmes-t
v. —ét, tb. —ék. Rendtartáshoz, szoros testületi szabályokhoz szoktatott; s azokat megtartó. Fegyelméé
tanuló ifjúság. Fegyelmes hadsereg.
FEGYELMETLEN, (fegy-el-m-etlen) mn. tt.
fegyelmetlen-t, tb. —ék. Fegyelem nélküli, rendetlen,
a testületi szabályokhoz, életrendhez nem alkalmazkodó. Fegyelmetlen ifjúság. Fegyelmetlen hadak. A fegyelmetlen embernek előmenetele vagyon a gonoszban.
(Káldi. Sirák fia, 20. 9.) V. ö. FEGYELEM.
FEGYELMETLENÜL, (fegy-el-m-etlen-ül) ih.
Fegyelem nélkül; a testületi szabályokkal, életrenddel és törvényekkel nem törődve; kihágólag.
FEGYELMI, (fegy-el-m-i) mn. tt. fegyelmi-t,
tb. —ék. Fegyelemre vonatkozó. Fegyelmi szabályok,
eljárás. Fegyelmi út.
FEGYELM1LEG, (fegy-el-m-i-leg) ih. Fegyelmi
úton, különböztetésül a büntető úton! eljárástól.
FEGYENCZ, (fegy-encz) fn. tt. fegyencz-ü.
Fegy vagy fenyíték alá fogott bűntettes ; oly személy,
kit kihágásai miatt a törvényhatóság büntet, fényit,
milyenek az elitélt rabok, gonosztevők.
FEGYES, (fegy-es) mn. tt. fegyes-t v. — ét, tb.
—ék. Aki fegy ét tart, a köz- és testületi törvényeket
pontosan teljesítő , azokhoz hiven alkalmazkodó. V.
ö. FEGY.

FEGYETLEN, (fegy-et-len) mn. 1. FEGYELMETLEN.

FEGYETLENSÉG, (fegy- étien-ség) fn. tt. fegyrllenség-e't. Fegy nélküli állapot; kicsapongóság.
FEGYHÁZ, (fegy-ház) ősz. fn. Nyilvános épület vagy intézet, melyben oly emberek, kik durvább
biíiiükt't köveitek e l , vagy holmi országfutó csavar-
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gók szoros felfigyelés alatt tartatnak, dologra szoríttatnak, g néha böjtre vagy más testi büntetésre kényszeríttetnek, áron czélból, hogy megjavuljanak.
FEGYHÁZIGAZGATÓ, (fegy-héz-igazgató) ősz.
fn. Fő tisztviselő vagy felfigyelő személy a fegyházban.
V. ö. FEGYHÁZ.
FEGYHETETLEN, (fegy-het-etlen) mn. lásd :
FEDDHETETLEN.
FEGYHETETLENSÉG, lásd : FEDDHETETLENSÉG.
FEGYINTÉZET, (fegy-intézet) ősz. fn. lásd :
FEGYHÁZ.
FEGYMESTÉR, (fegy-mestér) ősz. fn. A fegyházakban azon alárendelt felfigyelő, ki a fegyenczekre
közvetlenül vigyáz, azokat rendben tartja, s a kihagókat megfenyíti.
FEGYSZÉK, (fegy-szék) ősz. fn. Törvényszék,
mely a törvényszegésekről ítél, s a törvényszegőket
fenyíték alá veszi.
FEGYTELEN, (fegy-telen) mn. tt. fegyíelen-t,
ti>. —ék. Fegy nélküli, vagy a fegyi szabályokat általhágó, kihágó. Fegytelen intézel. Fegytelen katonák.
V. ö. FEGY. Határozóilag ám. fegytelenül, fegy
nélkül.
FEGYTELENSÉG, (fegy-telen-ség) fn. tt. fegytelenség-ét. Fegy nélküli állapot; kihágások gyakori
elkövetése. V. ö. FEGY.
FEGYTELENÜL, (fegy-telen-ül) ih. Fegy nélkfil, a fegy szabályaival nem törődve , azokat altalhigva; kicsapongólag, korlátlanul, féktelenül.
FEGYVER, (fegy-ver, vagy fegy-v-er, fegy-ő-er)
fn. tt fegyver-t, tb. —ék. 1) Általán eszköz, melylyel mind magunk védelmére, mind mások megtámadására élünk. Ilyenek az állatok természeti
fegyverei, pl. a szarvak az ökörnél, a körmök a
iáénál, a fogak az ebeknél stb. A gyermeknek fegyvere a rirát. 2) Különösen, oly eszköz, mely egye• nesen a végre készült, hogy ótalomdl vagy visszatoroláani szolgáljon, vagy akármikép mások romlását
eszközölje. Katonai fegyver. Vadát* fegyver. Üti fegyver. Fegyvert viselni, forgatni. Fegyverre kelni. Fegyverbe eltörni. Fegyvert gyakorolni vagy magát fegyverben gyakorolni. Fegyvert rántani. A bakancsosoknál : puska. Fegyvert meghúzni. Fegyvert tölteni, elfUtni. Fegyvert Síbe ! Fegyvert lábhoz! Fegyvert vállhot! Gyalogsági vezényszók. A huszároknál : kard.
Fegyvert kötni, rántani, forgatni, villogtatni. Són
katona, kinek fegyvere i» nehét. (Km.) Egyik fegyver
tartóttatja a maiikat hüvelyiben. (Km.) Fegyverben
vagy fegyver alatt szolgálni. Fegyverre vitetek! 3)
Átv. ért. mindenféle védeszköz, védmód, kivált erkölcsi és szellemi tekintetben, írók fegyvere a toll.
Stónok fegyvere az ékesszólás, elmétség. Ás éiz fegyverével legyőzni valakit. ÖltSekSdjetek át igazság fegyverébe (Biblia). Eredetét mint föntebb láttuk, némelyek
szerént, a fegy és ver igék öszvetételéből vette; mások izerént ám. fegyö ér, (azaz fegycrő), melyből
hangváltozassal lett fegyü-er, fegyver.
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FEGYVERÁLLÁS, (fegyver-állás) ősz. fn. 1.
FEGYVERSZÜNET.
FEGYVERÁRUS, (fegyver-árus) ősz. fn. Személy, ki fegyverekkel kereskedik.
FEGYVERBIRÓ, (fegyver-biró) ősz. mn. Aki
fegj vcrviselésre , katonának alkalmatos. Östveírni a
fegyverbiró ifjúságot. Máskép : fegyverfogható.
FEGYVERCSATTOGÁS , (fegyver-csattogás)
ősz. fn. Csattogás, melyet az öszveütköző fegyverek,
különösen, vagdalkozó kardok, szablyák tesznek.
Átv. ért. csata, harcz. Hallik a fegyverciattogdt.
FEGYVERCSINÁLÓ, (fegyver-csináló) ősz. fn.
1. FEGYVERCSISZÁR.
FEGYVERCSISZÁR, (fegyver-csiszár) ősz. fn.
Fegyvereket készítő mesterember.
FEGYVERCSÖRGÉS, (fegyver-csörgés) ősz. fn.
Csörgés, melyet az öszvefitődő, vagy akármi más szilárd testbe ütköző fegyverek, péld. kardok, megütött
puskák tesznek. Átv. ért ütközetre, csatára készülés,
csatázás.
FEGYVERDERÉK, (fegyver-derék) ősz. fn.
Általán szilárd, kemény anyagból való készület, melylyel a harczosok derekaikat, különösen melleiket takarják az ellenfegyver erejének meghiúsítására;
pánczél, mellvas. Fegyverderékba öltözött nehé* lovatok.
FEGYVERDEREKAS, (fegyver-derelcas) ősz.
mn. Fegyverderekat viselő; mellvasas, mellvértea.
FEGYVERES, (fegy-v-er-és) mn. tt. fegyverét-t
v. — ét, tb. — ék. Fegyverrel ellátott, fegyverbe öltözött, fegyvert viselő; fegyverforgataseal párosult Fegyveres örök. Fegyverét nép. Fegyverei tánc*. Fegyverét
kézzel támadni meg valakit.
FEGYVERÉSKÉDIK, (fegy-v-er-és-kéd-ik) k.
m. fegyverétkéd-tem, —tél, —étt. Fegyvert mulatságból vagy gyakorlás kedvéért forgat
FEGYVEREZ, (fegy-v-er-éz) áth. m. fegyvereztem, —tél, —étt v. fegyverzéttem, fegyvertéttél, fegyvertétt, htn. —ni v. fegyverzeni. Fegyverbe öltöztet,
fegyverrel ellát, fegyvert köttet Fölfegyverez. Ás
ujonczokat fölfegyveremi. Átv. ért védszerrel, ótalommal ellát, megtámadás ellen erősít
FEGYVERÉZÉS, (fegy-v-er-éz-és) fa tt fegyver ézés-t, tb. —ék. Fegyverbe öltöztetés, fegyverrel
ellátás, szerelés. Fölfegyveretét. A hadi sereg folfegyveretéte nagy költségbe kerül.
FEGYVERFOGAS, (fegyver-fogas) ősz. fn. Fogas, melyre különnemü fegyvereket, mint kardot,
puskát, pisztolyt stb. akasztanak.
FEGYVERFOGÁS , (fegyver-fogás) ősz. fa.
Cselekvés, midőn valaki önvédelmére vagy- mások
megtámadására fegyvert ragad.
FEGYVERFOGHATÓ, (fegyver-fogható) ősz.
mn. Aki fegyverviselésre, e a vele bánásra elég erővel bir; katonának, harczosnak való. Öszveirni a
népnek fegyverfogható tagjait. Minden fegyverfogható
embert Itaretra szólítani.
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FEGYVERKÉDIK, (fegy-v-er-kéd-ik) k. m.
fegyverkéd-tem, —tél, —élt. L. FEGYVERÉSKÉDIK
és FEGYVERKEZIK.
FEGYVERKÉSZÜLET, (fegyver-készület) ősz.
fn. Mindazon megtámadó és védeszközök, melyekkel
valaki ellátja magát, és él; pl. a magyar huszárok
fegyverkészülete kardból, pisztolyokból, néha karabélyból is áll.
FEGYVERKEZÉS , (fegy-v-er-kéz-és) fn. tt.
fegyverkézéí-t, tb. —éle. Cselekvés, midőn valaki
kellő fegyverekkel fölszereli magát; fegyverragadás,
fegyverkötés.
FEGYVERKÉZET, (fegy-v-cr-kéz-et) fn. 1.
FEGYVERZET,
FEGYVERKEZIK , (fegy-v-er-kéz-ik) k. m.
fegyverkez-tem, —tél, —itt. Fegyverbe öltözik, azaz,
mindazon védő és megtámadó eszközöket magához
FEGYVERGYAKORLAT, (fegyver-gyakorlat)
vagy magára veszi, melyeket szükségei, vagy katoősz. fn. Annyi, mint fegyvergyakorlás, elvont ért.
nai rendéhez képest felvennie és használnia kell.
véve. Közbeszédben egymással fölcserélve használFegyverkezni a rablók ellen. Késtel, dárdával fegytatnak.
FEGYVERGYÁR, (fegyver-gyár) ősz. fn. Gyár, verkezni a vadkanok ellen. Karddal, putkával, pitttomelyben különféle fegyvereket készítenek, csiszá- lyokkal, dudával fegyverkezni. Fölfegyverkezni. Átv.
és elvont ért. erkölcsi vagy szellemi véd- és megtáréinak.
madó szerekkel ellátja magát. Állhatatossággal fegyFEGYVERGYÁRTÓ, (fegyver-gyártó) ősz. fn.
verkezni a csábítások ellfn.
Személy, ki fegyvereket gyárilag készít.
FEGYVERKÉZTET, (fegy-v-er-kéz-tet) áth. m.
FEGYVERHÁMOR, (fegyver-hámor) ősz. fn. fegyverkeztet-trm, —tél, —>-tt. Mást fegyverkezésre
Hámor, melyben fegyvereket s fcgyvervasakat ková- bír vagy buzdít, fegyverkezni kényszerít; fegyverbe
csolnak.
öltöztet. Csatára fegyverkeztetni a hadakat. FölfegyFEGYVERHÁMOROS, (fegyver-hámoros) ősz. verkeztetni az ujonczokal.
fn. Fegyvereket, s fegyvervasakat kovácsoló hámoFEGYVERKOVÁCS, (fegyver-kovács) ősz. fn.
rom > v*gy> fegyverhámor tulajdonosa. V. ö. HÁMOR, Fegyvereket, különösen kardokat, dárdákat készítő
HÁMOROS.
kovács; fegyvercsiszár.
FEGYVERHATÓ, (fegyver-ható) ősz. fn. lásd :
FEGYVERMESTER, (fegyver-mester) ősz. fn.
FEGYVERFOGHATÓ.
1) A vadászok nyelvén, azon vadász, ki a vadászFEGYVERHÁZ, (fegyver-ház) ősz. fn. lásd : fegyverekre s egyéb készületekre felügyel. 2) Hadi
FEGYVERTÁR.
ért. tiszt, kinek felügyelésére vannak bizva a lőszeFEGYVERHELY, (fegyver-hely) ősz. fn. Hely, rek s egyéb hadi készületek.
hol a hadseregek fegyveresen, s hadi készülettel öszFEGYVERMÜHELY, (fegyver-műhely) ősz. fn.
vegvnlekeznek; s azon hely, hová a fegyvereket, s Műhely, melyben fegyvereket készítenek, milyenek,
egyéb hadi készületeket öszvehordják, hogy velők a a kard-, puskacsinálók mühelyei.
csatában esett hiányt pótolják. Szorosb ért. térés
FEGYVERNEK, (1), (fegy-v-er-nék) fn. lásd :
hely a várakban, hol az őrseregek gyakorlatra, őrFEGYVERNÖK.
díszre stb. egybegyülnek. így nevezhető az örtanyáFEGYVERNEK, (2), fata Bihar- és puszta Hekon azon állás is, hová az őrvitézek fegyvereiket le- ves megyében; ALSÓ—, FELSŐ— falvak Hont
rakják.
megyében. Helyr. Fegyvernek-en, —re, —rSl.
FEGYVERHORDÓ , FEGYVERHORDOZÓ,
FEGYVERNÖK, (fegy-v-er-nök) fn. tt. fegyver(fegyver-hordó v. hordozó) ősz. fn. 1. FEGYVERNÖK. nök-öt. Általán, hadi szolga a régi hadviselésben, ki
FEGYVERHÜBÉR, (fegyver-hübér) ősz. fn. a csatába menő és harczoló vitéz urak után hordozta
Httbér, melyet valaki hadi szolgálat által nyer; el- a fegyvereket, s azokat szükség idején kézhez adolentétül a polgári hűbérnek, melyet polgári érde- gatta. Különösen, az ősi leventákat kisérő hadi szolmekért adnak.
ga, vitéz legény, ki kalandozó urának paizsát vitte;
FEGYVERJOG, (fegyver-jog) ősz. fn. Jog, me- paizshordó. Ilyen volt a magyar krónikákban híressé
lyet fegyverrel szerez valaki, a háborúnak, erőszak- lett Csóka, a hedcrvúri Kont István fegyvernöke.
nak joga. Magyar hazánkat fegyverjoygal bírjuk.
FEOYVERNYUGVÁS, (fegyver-nyugvás) ősz.
FEGYVERKAMARA, (fegyver-kamara) ősz. fn. fű. Háborúi szünet, inidó'n ;i háboruskodó felek szerKamara, melyben fegyverek s egyéb hadi készületek zficli'silop; H-rmyos időre abban hagyják az ellensétartatnak.
geskedést. A fegyvernyugvás különbözik a békétől,

FEGYVERFORGATÁS, (fegyver-forgatás) ősz.
fa. Gyakorlás, ügyesség, melynél fogva valaki a fegyverrel bánni tnd, s azt különféle irányban mozgatni,
használni tanulja.
FEGYVERFRIGY, (fegyver-frigy) ősz. fn. 1.
FEGYVERSZÖVETSÉG.
FEGYVERGÚLA, (fegyver-gúla) ősz. fn. Gúla,
mely mesterségesen öszveillesztett fegyverekből, u.
m. puskák-, kardok-, dárdák- s másokból van alakítva. V. ö. GÚLA.
FEGYVERGYAKORLÁS, (fegyver-gyakorlás)
ősz. fn. Foglalkodás a fegyverforgatásban, a fegyverrel bánásnak tanulása ; a hadseregek működése, midőn készületképen mind azon hadi fordulatokra és
müvekre képiik magukat, melyek közvetlenül a csatákban elé szoktak fordulni.
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mert ez a háborúnak véget vet, amaz pedig csak
ideiglen szünteti meg. Fegyvernyugvást kötni, fegyvernyugvátra lépni.
FEGYVERÖR, (fegyver-őr) ősz. fn. 1) A táborozásokban azon őr, ki a vitézek lerakott fegyvereire vigyáz. 2) Fegyvermester. L. ezt
FEGYVERPRÓBA , (fegyver-próba) öaz. fn.
Kísérlet, midőn az új fegyvert vizsgálat alá, illetőleg alkalmazásba veszik, hogy megtudják, ha czélirányo»-e.
FEGYVERRAKHELY, (fcgyver-rak-hely) ősz.
fn. Általán, kamara, tár, melyben fegyverek vannak
lerakva; fegyverház.
FEGYVERSÁTOR, (fegyver sátor) ősz. fn. Tábori sátor, melybe a táborozó katonák fegyvereiket
lerakják.
FEGYVERSZEKRÉNY, (fegyver-szekrény) ősz.
fn. Szekrény a fegyvertárakban vagy magánosoknál,
melybe fegyverek rakvák. Nemesi fegyvertzekrény.
FEGYVERSZÉHLE, (fegyver-szemle) ősz. fn.
Katonai szemle, midőn az illető főtiszt a hadsereg
fegyverkészületét vizsgálóra veszi. V. ö. SZEMLE.
FEGYVERSZÉR, (fegyver-szer) ősz. fn. Fegyver nevezetű mindenféle eszközök, készületek.
FEGYVERSZÉRHÁZ, (fegyver-szér-ház) ősz.
fn. Ház, épUlet, melyben fegyverszereket tartanak.
FEGYVERSZÍJ, (fegyver-szíj) ősz. fn. Szíj" némely fegyvereken, péld. kardokon, puskákon, dsidákon, hogy annál fogva azokat kényelmesebben hordozni, felakgatni stb. lehessen.
FEGYVERSZÓ, (fegyver-szó) ősz. fn. Hadi jel,
legyen az szózat, vagy dob, trombita stb. mely a katonákat fegyverre inti. Fegyverstóra felriadó vitetek.
Fegyvertlóra kardot ragadni.
FEGYVERSZÖVETSÉG , (fegyver-szövetség)
ősz. fn. Szövetség, melyet fejedelmek, vagy nemzetek
kötnek egymással, hogy harczaikban viszonyos segedelemmel lesznek egymáshoz.
FEGYVERSZÜNET, (fegyver-szünet) ősz. fa.
1. FEGYVERNYUGVÁS.
FEGYVERTAKARÓ, (fegyver-takaró) ősz. fn.
Szövetből vagy bőrből készített tok, melybe a fegyvert eső, hó, nedvesség ellen, vagy általán sérelem
ellen beburkolják. A táborozásban : ponyvasátor,
melylyel a lerakott fegyvereket befödik.
FEGYVERTÁNCZ, (fegyver-táncz) ősz. fn.
Hadi, vitézies táncz neme, melyet a régiebb korbeli
katonák fegyverforgatva jártak el. Nálunk magyaroknál különösen hajdutáncznak hívták. Ilyen tánczot
jártak Thurzó nádor hajdúi Wittenbergában az ottani
lakosok nagy bámulására. (B. Mednyánszky : Ságén,
und Legenden).
FEGYVERTÁR, (fegyver-tár) ősz. fh. 1) Köz
épület, melyben a hadseregek fólfegyverkeztetésére
való fegyverkészületek tartatnak. Katonai, vármegyei
fegyvertár. 2) Régi fegyverek gyűjteménye.
FEGYVERTÁRNAGY, (fegyver-tár-nagy) ősz.
fn. Fegyvertárra felügyelő' főtiszt, fögondvisolö.
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FEGYVERTÁRS, (fegyver-társ) ősz. fn. Aki
mással együtt fegyvert fog, vele harczol; vitéz bajtárs. Szorosabb ért oly hadi társ, ki társa oldala
mellett küzd, s azzal viszonyos védelmi szövetségben áll.
FEGYVERTARTÓ, (fegyver-tartó) ősz. fn. Rekesz, korlát, melyben a fegyvereket lerakni szokták,
milyenek az őrházak előtt levő rekeszek.
FEGYVERTELEN , (fegy-v-er-telen) mn. tt
fegyvertelen-t, tb. —ék. Kinek fegyvere nincsen.
Fegyvertelen hadifoglyok, nökeoények. Átv. ért vedszer, védeszköz nélkül levő. Határozóilag ám. fegyvertelenül.
FEGYVERTELENSÉG , (fegy-v-er-teleu-ség)
fn. tt fegyvertelentég-it. Fegyvertelen állapot; fegyverhiány.
FEGYVERTELENÜL, (fegy-v-er-telen-ül) ih.
Fegyver nélkül, hiával; védeüenül. Fegyvertelenül
megtámadlatni a* ellenségtől. Fegyvertelenül járni a
veszélyei utakon.
FEGYVERTISZTITÓ , (fegyver-tisztító) ősi.
fn. A fegyvermühelyekben, fegyvertárakban oly személy, ki a fegyvereket fényesítí, s a rozsda ellen tisztán tartja.
FEGYVERTUS, (fegyver-tus) ősz. fn. A puskának alsó vastagabb része, feje, máskép : puskatus.
V. ö. TUS.
FEGYVERT VÁLLHOZ! hadi vezényszó,
melyre a katona balvállhoz kapja puskáját
FEGYVERT VÁLLRA! hadi vezényszó, t ám.
fektesd puskádat balválladra.
FEGYVERVISELÉS, (fegyver-viselés) ősz. fn.
Általán, fegyverhordozás, fegyverrel vagy fegyverben
járás. Különösen : katonáskodás, fegyver alatti szolgálat. Fegyverviselésben megSstSUt férfiú.
FEGYVERVISELÖ, (fegyver-viselő) ősz. fa.
Általán, ki fegyvert hord, fegyverrel, vagy fegyverben jár. Különösen : katona, hadi szolgálatban álló
személy. Legszorosb ért fegyvernök.
FEGYVERZET, (fegy-v-er-éz-et) fa. tt fegyverzet-ét. Egész fegyveres készület, melylyel valaki
fölszerelve van. Könnyű, nehéz fegyverset. Tavatok,
gyalogok fegyverzete.
FEGYVERZÖRGÉS, (fegyver-zörgés) ősz. fn.
Tompa hang, melyet a megütött, vagy öszvefitődött
fegyverek adnak. Átv. ért. csata, harcz, ütközet
FEH, a Debreczeni Legendáskönyvben ám. fő,
s fehképen ám. főképen; továbbá úgy is tekintendő
mint a ,fch-éV szó gyöke.
FEHÉR, (fe-h-ér) mn. tt. fehér-t v. — ét, tb.
—ék. Eredetikép hihetőleg fe-ér, s könnyebb kiejtés
végett h v..;' közbeszurattal lett fe-h-ér v. fe-j-ér. (L.
a czikk végén). Fehérnek neveztetik azon szín, mely
minden egyebek között legvilágosabb, legderiiltebb,
és fehérnek mondatik oly test, mely a világosságot
változatlanul veti vissza, melyen a világsugarak meg
nem törnek, meg nem oszlanak. Fehér, mini a hó,
vagy .- hófehér, hófehér !gü. Fehér poittó, ruha, s*ö-
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vet, gyolcs. Fehér föld. Fehér kenyér. Fehér papiros.
Fehér a ha*, fekete a kenyér. (Km.) Fehér fog. Kimutatta a foga fehérét, azaz elárulta magát. (Km.) Fehér ló. A fehér lótól nem vesznek vámot. (Km.) Jelent
továbbá olyat, mi a fehérhez közelít, tisztát. Fehérpecsenye , fehérhaj, fehérruha. Fehérre mosni a szenynyet kezeket. Használtatik főnév gyanánt is, pl. o. tojás fehére, fog fehére ; a székelyeknél : disznó fehére
ám. szalonna. Népies kifejezésben a nőnemnek jelzője : fehéritemély, fehérnép, fehércseléd, minek valószinü oka, hogy a nőszemélyek hajdan, általán fehér
öltözéket viseltek. Innen értelmezhető a hölgy is
mind tulajd. mind átv. értelemben, 1. HÖLGY.
Elemzésileg : fe-ér, annyi mint felső erejű, tulajdonságú vagyis olyan mint valaminek felső, azaz
legvilágosabb része, oly világos, mint a felső vagyis
mint a fénytől, naptól leginkább világosított részek
szoktak lenni; úgy hogy hangban s értelemben öszveüt a hellén (palr;oóg v. (f alagút; szóval, melynek
gyöke <fá<ú v. (fnífm szintén rokon a magyar fény
névvel, a héberben 1\*I3 szintén ám. fényes, világos.
Sínai nyelven pe ám. fehér.
FEHÉRAGYAG, (fehér-agyag) ősz. fn. Idegen
részektől tiszta, mészszinü agyagfaj , melyet némely
vidékeken falak fehérítésére használnak.
FEHÉRARANY, (fehér-arany) ősz. fn. lásd :
ERÉNY, (Platina).
FEHÉRBABOS, (fehér-babos) ősz. mn. Fehér
pettyekkel, fehér pontokkal tarkázott. Fehérbabos
gyöngytyúk. Fehérbabos kendő. V. ö. BABOS.
FEHÉRBARÁT, (fehér-barát) ősz. fn. Általán
fehér kelméből való ruhát viselő, különösen szent
Domokos rendét követő szerzetes (Dominicanus).
FEHÉRBORS, (fehér-bors) ősz. fn. Fehér héjú
éa bélü borsfaj. V. ö. BORS.
FEHÉRBOR, (fehér-bőr) ősz. fn. Az úgynevezett fehértímárok által timsóban csáváit fehér kordován, szattyán, keztyűnek, nadrágnak stb. való bőr.
FEHÉRBÖRGYÁRTÓ, (fehér-bőr-gyártó) ősz.
fn. Timár, ki fehérbőröket készít.
FEHÉRCSELÉD, (fehér-cseléd) ősz. fn. Nöszemély vagy nőszemélyek, fehérszemélyek öszvege.
Köznépies nyelvbe, vagy alsó, tréfás Írásmódba való.
A finomabb körökből ki van küszöbölve. Máskép :
fehérnép. V. ö. HÖLGY.
FEHÉRCSERESZNYE, (fehér-cseresznye) ősz.
fn. Kései, ropogós húsú cseresznycfaj, melynek héja
éa húsa fehéres.
FEHÉREDIK, (fe-h-ér-éd-ik) k. m. fehéred-tem,
—tél, —itt. Fehér színűvé leszen. Folytatási értelemmel bír. Fehéredik a vászon iSntözgete's, gyakorí
mosat által. Fehéredik havazáskor a föld. Megfehéredik.
FEHÉREGYHÁZ, falu Somogy megyében; és
Erdélyben Kőhalom székben, ez utóbbi máskép :
\S*át*-Fejéregyháta. Helyr. Fehéregyház-ön , —rá,
<-r<«.
BUOT
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FEHÉREGYHÁZA, mváros Soprony megyében,
falu Pozsony, Mármaros m., puszta Borsod, Békés éa
Torontál m. Helyr. Fehéregyhátá-n, —rá, —ról.
FEHÉRÉLLIK, (fe-h-ér-ell-ik) k. m. fehéréU—étt, htn. — eni. 1. FEHÉRLIK.
FEHÉRES, (fe-h-ér-es) mn. tt. fehéres-t v. — ét,
tb. —ét. A fehér színhez vagyszinühöz közelítő, egy
kevéssé fehér. Fehéres hajak. Fehéres föld.
FEHÉRÉSZIK, (fe-h-ér-ész-ik) k. lásd: FEHÉRÉDIK.
FEHÉRFAJD, (fehér-fajd) ősz. fn. lásd : HÓFAJD.
FEHÉRFENYÖ, (fehér-fenyő) ősz. fn. Fenyőfaj, melynek fája inkább fehéres, mint sárgás vagy
vörnyeges.
FEIIÉRFOLTOS, (fehér-foltos) ősz. mn. Fehérfolttal tarkázott, amire fehérfoltot vetettek, varrtak. .
Fehérfoltos ruha. Fehérfoltos bőr. V. ö. FOLT.
FEHÉRFOLYÁS, (fehér-folyás) ősz. fn. Nőszemélyek nyavalyája, midőn szeméremtestökből folytonos fehér nedv szivárog ki. (Leucorrhea).
FEHÉRFÖLD, (fehér-föld) ősz. fn. Szénsavas
mészföld faja, mely különféle keménységű s finom
részecskékből áll, és könnyen dörzsölhető. Ide tartozik az úgynevezett krélaföld.
FEHÉRFŰZ, (fchér-füz) ősz. fn. Füzfaj a szőrös levelű füzek alncméből, a fűzfák között legma> w•

FEHÉRHAL, (fehér-hal) ősz. fn. Általán, hal,
melynek fehéres pikkelyei vannak, milyenek némely
keszegek, pontyfajok stb.
FEIIÉRHANGYA, (fehér-hangya) ősz. fh. Vén
fákban tenyésző fehérszinü hangyafaj.
FEHÉRHOLLÓ, (fehér-holló) ősz. fn. Közmondatban használtatik.
„Hej, ma-holnap a magyar szó
Ritka mint a fehérholló."
Kisfaludy Károly.
FEHÉRÍR, (fehér-ír) ősz. fn. Ólomrészekkel
vegyített ír. V. ö. ÍR, fn.
FEHÉRÍT, FEHÉRÍT, (fe-h-ér-ít) áth. m. fehérlt-étt, htn. —ni, v. —eni. Fehérré tesz, csinál.
Vásznat fehéríteni. Házat befehéríteni.
Fehérfölddel
megfehériteni a f egy ver szíjakat. Kifehéríteni a falakat.
Risporral fehéríteni a* arcsbört.
FEHÉRÍTÉS, (fe-h-ér-it-éa) fn. tt. fehértíés-t,
tb. —ék. Cselekvés, midőn valakit fehérré teszünk;
meszelés. Vászon fehérítés. Falfehérítés.
FEHÉRÍTETLEN, FEHÉRÍTLEN, (fe-h-ér-ít[et]-len) mn. tt. fehéríteílen-t, tb. —ék. Ami nincsen
fehérré téve; meszeletlen. Fehérítetlen vászonból varrott gatya. Fehérítetlen falak. Határozóilag ám. fehérítetlenül.
FEHERÍTETLENŰL, FEHÉRÍTLENÜL, (feh-ér-ít[et]len-ül) határozó. Fehérítetlen állapotban.
41
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FEJBUROK, (fej-burok) ősz. fn. A megszülött
gyermek fejét takaró vékony hártya. V. S. BUROK.
Altalin, minden fejtakaró, melynek burokformája
van, pl. milyennel a fürdők burkolják fejeiket
FEJCSÓVÁLÁS, (fej-csóválás) ősz. fn. A fejnek jobbra-balra hajtogatása, kivált, midőn valami
tetszésünkre nincsen, midőn valamit roszalnnk. V.
8. CSÓVÁL, CSÓVÁLÁS.
FEJCSONT, (fej-csont) ősz. fn. Csont, mely a
fejnek tömör, kemény állományát képezi, koponyacsont.
FEJDARAB, (fej-darab) ősz. fn. A bonczolt
vagy feltagolt fejből egy darab. Suli Italból egy fejdarab.
FEJDÉGEL, (fej-d-ég-el) áth. és gyakor. m.
fejdegel-t. Folytonosan, de lassan, aprózva fej.
FEJDELEM, 1. FEJEDELÉM.
FEJDÍSZ, (fej-dísz) ősz. fn. Általán, ékesség a
fejen. Különösen 1) a hajfürtöknek divatos elrendelése; 2) mindenféle ékszerek, melyekkel a fejet szokták, kivált a hölgyek ékesíteni, pl. gyöngyök, koszorúk, hajttik, koronkak (diadema) stb.
FEJÉBEN, (fej-é-ben) ih. Bizonyos czím alatt
vagy czimből, bizonyos okból; bizonyos rovásra, valamire számítva; helyett, gyanánt, képen. Ezt viszonajándék fejtben kaptam. Baráttág fejében jól tenni
valakivel. Ingyen fejében dolgozni. Kölcsön fejében
pénzt kérni. Szégyen fejében (szégyen kikerülésére).
Új fejében kölcsönözni gabonát. Vittea nem hozom fejében vitte el. Falu fejében kardot rántani nem tanáetot. (Km.) Pénz fejében gabonával fizetni.
FEJECS, FEJECSKE, (fej-ecs-ke) kies. fn. tt
fejtet-it, fejectké-t. Kicsi vagy kicsided fej.
FEJEDELÉM, (fej-ed-el-ém) fn. tt fejedelm-et,
tb. fejedelm-ek. Régiesen : fedelem, azaz fedelem (terpedt e-vel). 1) Általán uralkodó fej , legyen az császár, király, uralkodó herczeg stb. Európai fejedelmek. Három szövetséges fejedelem. 2) Különösen, oly
onzágló fej, ki az uralkodók rangosztályában a császárnál éa királynál alantabb áll. (Princeps regnans,
regierender Herzog, Fürst). Erdélyi fejedelem. Egyházi fejedelem. Árpádtól Sí. Istvánig fejedelmek uralkodtak Magyarországon. 3) Bibliai ért egyes tartományok igazgatói, tiszttartói. Negyedet fejedelem (tetrarcha). E megiratat először lőtt Czirínuttól, syríabdi
fedelmtSl. (Münch. cod.). Ez az elsS beiratát lön Czirímutói, Syriának tittttarlójától. (Káldi Luk. II. 2.)
Továbbá ugyanott jelent valamely főnököt És lön,
midőn bementté Jézut egy farizaeuiok fejedelme házába. (Káldi Luk. 14. 1.) Belzebubnak az OrdOgOk fejedelmének általa üti ki az ördögüket. (Luk. 11. lő).
FEJEDELÉMASSZONY, (fejedelém-asszony)
ősz. fn. 1) Fejedelmi czím alatt uralkodó asszony,
vagy a fejedelemnek neje. 2) Apáczakolostor főnökasszonya, kit ás egyházi rangozat szerént latinul Abbatitta czím illet
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FEJEDELÉMKÉDIK, (fej-ed-el-ém-kéd-ik) k.
m. fejedeUmkid-tem, —tél, —étt. Uralkodik, országol, fejedelmi hatalmat gyakorol.
FEJEDELÉMLAK, (fejedelém-lak) ősz. fa. A
fejedelemnek székhelye, azaz székvárosa; palotája.
FEJEDELEMNÉ, (fej-ed-el-em-né) fn. tt. fejedelémné-t. Fejedelem neje, felesége.
FEJEDELÉMNÖ, (fejedelém-nő) ősz. fn. Országló, fejedelmi hatalmat gyakorló némber v. aeaszony. Különbözik : fejedelemné. Semiramís, Babylonia fejedelemnbje.
FEJEDELEMSÉG, (fej-ed-el-ém-ség) fn. tt.
fejedelémtég-ét. Fejedelem kormánya alatt levő ország, tartomány; fejedelmi hatalom. Erdélyi fejedelemség. Negyedet ftjedelemtég. (Pázmánnál ám. tetrarchia). Fejedelemségre jutni. Fejedelemséget gyakorolni.
FEJEDELÉMSZÉK, (fejedelem-szék) ősz. fn.
1) Tulajd. ért díszszék, melyben a fejedelem fii,
(thronus). 2) Átv. ért fejedelmi lakás, lakhely. 3)
Fejedelmi hatalom, uralkodás. A fejedelemttéket elfoglalni.
FEJEDELM, (fej-ed-el-m) fn. 1. FEJEDELEM.
A régieknél általános szokás volt megrövidítve használni e szót, valamint más alom elem végüeket is,
bár ragatlan állapotukban; jelennen inkább csak a
verselőknél fordul elő.
FEJEDELMI, (fej-ed-el-m-i) mn. tt fejedelmid,
tb. —ék. Fejedelemhez illő, azt illető, arra vonatkozó. Fejedelmi pompa, dicsőség, jutalom. Fejedelmi
épület, tár. Átv. ért. pompás, dicső, nagyssertt. Fejedelmi lakomával vendégelte meg barátait.
FEJEDELMILEQ, (fej-ed-el-m-i-leg) ih. Fejedelem módjára vagy gyanánt; pompásan, dicsőén,
nagyszerüleg, fényesen. Ftjedelmileg fogadni valakit.
Fejedelmileg ajánd'hozni meg a művészeket. Fejedéimileg élni.
FEJEDZÉS, (fej-ed-éz-és) fa. tt fejedzés-t, tb.
—ék. Állapot, midőn némely növény a fejét hajtani
kezdi. V. ö. FEJEDZIK.
FEJEDZIK , (fej-ed-éz-ik) k. m. fejedz-tem,
—tű v. — ettem, —ettél, —étt, \\ta.fejedz-ni v. fejedz-eni. Mondjuk a növényekről, különösen a füvekről, gabonákról, bugás terményekről stb. midőn magtermő bogaikat, fejeiket hajtani kezdik. Fejedzik a
buta, nád, káka, kender stb. Kifejedzettek a vetetek,
közeledik az aratás. Máskép : fejetedik.
FEJEJT, a Góry-codexben jön elé feszejt = feszít helyett: „az magas akasztófára felfejtjtéd."
FEJEK, (fej-ék) ősz. fa. 1. FEJDÍSZ.
FEJÉKESSÉG, (fej-ékesség) ősz. fa. Ékszerek,
és diszitmények, piperék öszvege, melyek a fejet
ékesítik.
FEJEL, (1), (fcj-el) áth. m. fejel-t. Tulajdonkép , a lábbeliről mondják, midőn a régi szárakhoz
áj fejet varrnak. Csizmát, sarut, harisnyát fejeim.
Szélesb ért valaminek használtabb, s ennél fogva
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kopottabb, vásottabb részéi, pl. az öltöny ujját, derekát megújítja. Megfejelni a* ócska mentét. Tréfásan : megfiatalítani. Kár, hogy tat embert meg nem lehet fejeim.
FEJEL, (2), (fej-al) ősz. fn. Némely tájakon
ám. a szokottabb és eredetibb fejal, azaz, fej alá való
vánkoa.
FEJELÉS, (fej-el-és) fn. tt. fejelét-t, tb. —ék.
A lábbeli fejének megújítása, oly lábbeli, melynek
régi szárához új fejet készítettek. Fejeléteritma, etitmafejelés. Harisnyafejelés. V. ö. FEJEL.
FEJÉN, (fej-én T. fej-e-en) ih. A régiek törvényes nyelvén ám. halálra, halálos büntetésre. Fején
kéretni valakit. (Accersere capitis). Fején marasxtani
a gonosztevőt. (Capitis damnare.).
FEJENKÉNT , (fej-en-ként) ih. Egyenként,
minden személyt önállólag véve, kiilönkülön. Fejenként jutalmazni meg a derék vitéteket.
FEJÉR, FEJÉRÉDIK, FEJÉRÍT, FEJÉRSÉG
stb. 1. FEHÉR, FEHÉRÉDIK, FEJÉRÍT, FEJÉRSÉG stb. A helynevek is, hol Fejér-, hol Fehér- néven neveztetnek. Szintén láss némelyeket FEHÉR—
csikkek között.
FEJÉRFALVA, helység Mármaros megyében;
helyr. Fejérfalvá-n, —rá, —ról.
FEJÉRKÖ, hegy neve Esztergom megyében.
FEJÉRMEGYE, FEJÉRVÁRMEGYE, a magyarországi dunajobbparti vármegyék egyike, melynek székhelye Székes-Fejérvár, régente (mintegy IV.
Béla idejéig) Magyarország fővárosa lévén, az első
királyok is rendszerént itt laktak , itt koronáztattak
meg s ide temettettek, az országgyűlések is régente
gyakran itt tartattak. De a törökök későbben (1543ban) azt egészen el- és kipusztították s a levéltárakban létezett irományokat is semmivé tették. ALSÓ—, FELSÖ-FEJÉRMEGYE v. VARMEGYE, erdélyi megyék.
FEJÉRPATAE, falu vagyis Rózsahegynek (Rosenberg) egy utczája Liptó megyében; helyr. Fejérpatak-on, —rá, —ról.
FEJÉRSZEGH v. FEJÉRSZÉK, falu Kővár
vidékében; helyr. Fejérseegh-en, —re, —rSl.
FEJÉRTÓ, falu Győr megyében , puszta Bihar
megyében ésKis-Kunságban; Ó—, ÚJ— v.RÁCZ—,
falvak Szabolcs megyében ; helyr. Fejértó-n , —rá,
—ról.
FEJÉRVAR, SZÉKES—, szabad királyi város
Fejér megyében. V. ö. FEJÉR MEGYE. GYULA—,
máskép KAROLY—, szabad kir. város Erdélyben;
helyr. Fejérvár-on v. —tt v. —ott, —rá, —ról.
FEJÉR VARMEGYE, 1. FEJÉR MEGYE.
FEJÉRVÍZ, falu Erdélyben, Hunyad megyében; helyr. Fejérvü-en, —re, —rSl.
FEJES, (fej-es) mn. tt. fejes-t v. —ét, tb. —e*.
1) Általán, minek saját v. úiv. értelemben feje van.
2) Különösen : nagy fejű, innen : fejet hal, melynek

aránylag nagy a feje. 3) Átv. ért. buczkós, bunkói,
nagy csomóju, buboréku. Fejet bot. Fejet kápossta,
saláta, vélemény. Fejes stég. 4) Személyről is mondatik, ám. nyakas, makacs, önfejű, akaratos. Fejet
gyerek, fejet ember.
FEJES, (fej-és) fn. tt fejét-t, tb. —ék. Cselekvés , midőn valaki a tőgyekből a tejet kinyomkodja.
Fejét ideje. Fejesre behajtani a juhokat. Fejét alatt
nyugtalankodó tehén. V. ö. FEJ, áth.
FEJESÉDÉS, (fej-es-éd-és) fn. tt. fejesédés-t,
tb. —ék. Némely növényeknek azon fejlődési foka,
midőn bugáikat, kalászaikat hányni kezdik, vagy leveleik egy csomóba öszveborulnak.
FEJESÉDIK, (fej-es-éd-ik) k. m. fejeiéd-tem,
—tél, —étt. Mondják leginkább növényekről, midőn
termő bogaikat, kalászaikat, czímereiket stb. hajtani
kezdik. Fejesednek a gabonák. Fejetedik a saláta, káposzta. V. ö. FEJ, főnév.
FEJESKÉDÉS, (fej-es-kéd-és) fn. tt. fejeskédét-t, tb. —ék. Makacskodás, daczos ellenszegülés,
makranczoskodás. V. ö. FEJESKÉDIK.
FEJESKÉDIK, (fej-es-kéd-ik) k. m. fejeskédtem, —tél, —étt. Daczol, makranczoskodik, ellenszegül, önfejüleg, makacsul viseli magát, akaratoakodik. V. ö. FEJES.
FEJESKEZTYÜ, (fejes-keztyii) ősz. fn. Olyan
keztyii, melynek csak hüvelykujja van, a többi ujjak
számára pedig egy közös üreggel bír. Ilyen némely
napszámosok, béresek, kocsisok stb. téli keztyüje.
FEJESKOLTY, (fejes-kolty) ősz. fn. Halfaj,
idomtalan nagy, és tüskés fejjel, s két oldalt kevéssé
meglapúlt és sikamlós derékkal, mely vékony farkkal
végződik. (Cottus gobio).
FEJESSALÁTA, (fejes-saláta) ősz. fn. Salátafaj, melynek öszvebuborodó levelei fejet képeznek.
FEJESSÉG, (fej-es-ség) fn. tt. fejestég-ít. Makacsság, daczosság, makranczosság, csökönyösség.
FEJESÜL, FEJESÜL, (fej-es-ül) önh. m. fejeeül-t. Fejes állapotba megy által, azaz (növényekről
szólva) kalásza, bugája nő, öszveborul. Fejesül a buta,
kender, káposzta, saláta.
FEJET, (1), (fej-et) fn. tt. fejet-ét. A gyógyszerészeknél ám. tejes nedv, melyet öszvezuzott olajos magokból, valamely nedvvel keverve, készítenek,
pl. mondolafejet. (Emulsio, mulsum).
FEJET, (2), (1. föntebb) miveltető m. fejet-tem,
—tél, —étt. Fejest más által tétet.
FEJETEK, (fej-et-ék) fn. tt. fejeték-ét. Baranyában ám. vízforrás, víz eredete, fakadéka, mintegy
kifejtése.
FEJETLEN, (fej-etlen) mn. tt. fejetlen-t, tb.
—ék. 1) Fej nélkül levő, fejétől fosztott. Fejetlen
stobor. Fejetlen tseg. Fejetlen gabonattár. 2) Átv. ért.
orszagló, törvényes főnök nélkül levő, álladalmi szabályokat, rendet nélkülöző. Fejetlen nemietek, népek,
l tartományok. Fejetlen állapotra jutott látadók. 3)
j Ami nincs megfejve. Fejetlen tehenek, kecskék. Ezen
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értelemben szokás tréfásan és fogárdal kérdezni :
Láttál-e már fejetlen barátot t
FEJETLENSÉG, (fej-etlen-ség) fa. tt. fejetlentég-it. 1) Tulajd. ért fej nélküli állapot 2) Átv.
ért a tárgadalomnak, országnak azon állapota, midőn
fökormánya nincs, vágj nem hallgatnak reá, s kiki
kénye-kedve szerént cselekszik. (Anarchia).
FEJEZ, (fej-ez) áth. m. fejet-tem, —tű, — étt,
htn. —ni. 1) Valakit vagy valamit fejétől megfoszt,
fejét veszi, elvágja, elüti. Halálra ítéltet fejetni. Bőgdciot fejemi. Hogy a hóhér fejetten le. 2) Áty. ért.
Befejetní a lenedet, tanüátt, értekezett stb. ám. az
eléadottakat rövid sommába foglalva a dolog tárgyalásának véget vetni. Befejemi át életet, ám. végezni,
meghalni. Magát kifejemi, azaz érthetőleg eléterjeszteni gondolatait. Nem jól fejette ki magát.
FEJEZÉS, (fej-ez-és) fa. tt fejeté»-t, tb. —Oc.
1) Fejvétel, fejnek leütése, lecsapása. Ztiványok fejetétét nétni. Lffejetét. 2) Valamely beszédnek, értekezésnek, munkának bevégzése. Könyvnek befejetéee.
V. ö. FEJEZ.
FEJEZET, (fej-ez-et) fn. tt fejetet-ét. Valamely
elmemünek, könyvnek, nagyobb értekezésnek egyes,
külön czim vagy szám alá vett része. A ttentirái egyet
könyvei fejetetekre otttvák, melyek ismét versekre
vannak taglalva. A fejezet általán kisebb felosztását
jelenti a könyvnek, több fejezetek szakaszt alkotnak.
Egyébiránt a munkának fejezetekre osztása a szerző
kényétől függ. 2) Balaton vidékén, a szőlőkön keresztül húzott ormozatos barázda, az esők kártékonysága
ellen. 3) Oszlop fejezete ám. felső része.
FEJEZETÉNKÉNT, (fej-ez-et-én-ként) ih. Fejezetről fejezetre, minden fejezetet külön véve. Fejetetenként bírálni a könyvet.
FEJFA, (fej-fa) ősz. fn. Fából faragott szobor,
melyet a sir fejéhez szoktak állítani emlékül, különösen a helvét hitvallást követő keresztények; a római
és görög, valamint az ágostai vallásuaknál : kerent,
fakerctti.
„Majd a mikor nem fáj
Az én szívem tája,
Megmondja, megmondja
Temetőm fejfája."
Tompa.
FEJFÁJÁS, (fej-fájás) ősz. fn. Fájás, melyet
közvetlenül fejünkben erezünk, ámbár eredete néha
másutt, pl. a gyomorban fekszik.
FEJFÁJÓS, (fej-fájós) Ősz. mn. Fejfájásban
szenvedő, kinek feje gyakran szokott fájni, fejfájásra
hajlandó.
FEJFÁTYOL, (fej-fátyol) ősz. fn. Fátyol, mely
különösen a fejet takarja. V. ö. FÁTYOL.
FEJFEKÉLY, (fej-fekély) ősz. fn. Fekéiynemü
kifakadás a fejbőrön.
FEJFÉLTÖ, (fej-féltő) ősz. mn. Aki fejét félti,
azaz, fejére kényes, hozzá nyúlni senkit nem enged.
Fejfélte ló, mely a kötőféket, kantárt nem szenvedi.
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FEJGALAND, (fej-galand) ősz. fn. Galand,
melylyel a fejet átkötik, a hajat öszvefüzik, befonják, szóval a fejet ékesítik, felcsokrozzák stb.
FEJGYÁM, (fej-gyám) ősz. fn. Fő nyakcsigolya, melyen az ember feje nyugszik (Atlas); mely
az ember fejét ügy tartja, mint ama mesés Atlas vállai az eget
FEJGYÓGYSZÉR , (fej gyógy-szér) ősz. fn.
Gyógyszer a f ej betegségek, fejfájások ellen.
FEJHUZÓ, (fej-húzó) ősz. fn. Bábák, szülészek
eszköze, melylyel a nehéz szüléseknél a gyermek
fejét megfogják, hogy a vajúdó anyát megszabadítsák tőle.
FEJIGA, (fej-iga) ősz. fn. Iga, vagy inkább
hámforma vonóeszköz, melyet néhol az ökör homlokára alkalmaznak; különböztetésül a közönséges
nyakigától.
FEJJEL, a székelyeknél ám. felyüi, felül.
FEJKENDŐ, (fej-kendő) ősz. fű. Kendő, melylyel a nőszemélyek fejeiket bekötik, betakarják , bebugyolálják. Ettől különböznek a nyakkendő, vállkendő, zsebkendő stb.
FEJKŐTÖ, (fej-kötő) ősz. fn. Általán, oly fejrevaló a nőszemélyeknél, melyet a férjhez ment nők
viselnek. A köznépnél leányok nem hordanak fej kötőt. Innen : fejkötö alá jutni, ám. férjhez menni, férjet kapni, asszonynyá lenni. Viselnek fejkötőt a csecsemő kisdedek is, akármily nembeliek legyenek.
Gyermekfejkötö. Cripkét fejkBtö. Búbot, kontyot, magyar, német, tarajat fejkötö. Fejkötöt vitelö férfi ám.
papucs alatt levő.
FEJKÖTŐBÁB, (fej-kötő-báb) ősz. fn. Bábalak
fából vagy kemény papirosból, melyen a fejkötöket
próbálni, igazgatni, kifeszíteni, s formájukban megtartani szokták.
FEJKÖTÖDRÓT, (fej-kötö-drót) ősz. fn. Drót,
sodrat a fejkötőbeu, hogy azt kellőleg kifeszítve
tartsa.
FEJKÖTÖFÁTYOL, (fej-kötő-fátyol) Ősz. fn.
Beczés fátyol, melylyel a fejkötőt ékesítik, vagy régies magyar divat szerént, mely a fejkötő kontyához
tűzve hátulról hosszan alácsügg.
FEJKÖTÖHÁLÓ, (fej-kötő-háló) ősz. fn. Fejkötővé alakított háló- vagy reczeszövet; reczés ritka
fejkötő.
FEJKÖTÖSZALAG, (fej-kötő-szalag) ősz. fn.
Fej kötőt díszítő, állhoz szorító vagy hátul csokrosan
fityegő szalag.
FEJKUTACS, (fej-kutacs) ősz. fn. Mesterséges
nyilas az agykoponyán, hogy rajta némely ártalma*
nedvek kifolyjanak. (Fontanella).
FEJLABDACS, (fej-labdacs) ősz. fn. Fejbetegséget gyógyító labdacs. V. ö. LABDACS.
FEJLÁGY, (fej-lágy) ősz. fn. Lágynyilás a*
újonnan született gyermekek agykoponyáján. Már
benőtt a fejlágya v. feje lágya, (km.) azaz, már nem
gyermek. Feje lágyára eteti, azaz, butává, ostobává lett
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FEJLED, (fej-l-ed) önh. m. fejled-tem, —tél,
—itt v. —t. Öszvebonyolúlt, szűkre szorult, zárkózott állapotjából, belső erejénél fogra bontakozik,
terjed, nyílik. Fejlednek tavankor a fák rUgyei, és
bimbói. Fejled a nyíló rótta. Átv. ért. műveltségben
növekedik, lelki ereje gyarapodik. Fejlednek oktatát
által át ifjak. Habomban fejtednek ki a hSsök.
FEJLEDÉS, (fej-1-ed-és) fa. tt. fejledés-t, tb.
—ék. Belső működés, melynél fogva valami fejled.
V. ö. FEJLED. Növények, virágok ffjledéte.
FEJLEDÉZ, (fej-l-ed-éz) önh. és gyakor. m.
f éjiedé* tem, — tél, —étt. Folytonosan fejled, bontakozik, terjedez, nyiladozik. V. ö. FEJLED.
FEJLEDÉZÉS, (fej-1-ed-éz-és) fn. tt. fejledézé»-t,
tb. —ék. Folytonos, gyakori működés, melynél fogva
valami kibontakozik , kiterjed, kinyilik. V. ö. FEJLEDÉZ.
FEJLEMÉNY, (fej-1-e-mény) fn. tt. fejlemény-f,
tb. — ék. Elvont ért. bonyolódott, rejtett, titkos ügynek, dolognak azon állapota, midőn világossá, felfogbatóvá, nyílttá lesz, midőn a homályból kibontakozik. Éten mese fejleménye nem elégíti ki a stinmübirdlót.
FEJLÉS, (fej-l-és) fa. tt. ffjlét-t, tb. —ele. Bomlási, kinyílás!, szétválási állapota valaminek , midőn
barkából, héjából kifakad, kibúvik. V. ö. FEJLIK.
FEJLESZT, (fej-1-esz-t) áth. m. fejlestt-étt, htn.
—ni v. — eni. Valamely tárgyat, ügyet, dolgot fejledni v. fejleni késztet; valamit bonyolult, zárt, rejtett állapotból nyílt, világos állapotba helyez. A tavasa meleg fejleszti a növények bimbóit. Az oktatás,
olvasás, tapasztalát fejlesttik át éttt. V. ö. FEJLED,
FEJLIK.
FEJLESZTÉS, (fej-1-esz-t-és) fn. tt. fejlesttés-t,
tb. —ele. Cselekvés, melynek hatása valamit fejleszt.
V. ö. FEJLESZT.
FEJLETLEN, (fej-1-etlen) mn. tt. fejletlen-t,
tb. —ék. Ami ki nem fejlett, bonyolult, zárt, öszveazonilt, szűk, tökéletlen állapotban levő. Fejletlen
bimbók, rilgyek. fejletlen Ogy. Fejletlen tervezet. Fejleilen ész, találmány. V. ö. FEJLIK. Határozóilag
ám. fejletlenül, ki nem fejletten.
FEJLETLENSÉG, (fej-1-etlen-ség) fn. tt. fejletlenség-ét. Fejletlen állapota vagy tulajdonsága valaminek. V. ö. FEJLETLEN.
FEJLETT, (fej-1-étt) mn. tt. fejlélt-e'. Ami bonyolult, zárt, rejtett, homályos állapotából kibontakozott. Fejlett, kifejlett Ügy. Fejle.tt ész. V. ö. FEJLIK.
FEJLETTSÉG, (fej-1-étt-ség) fa. tt. fejlettség-ét.
Kibontakozott, nyílt, világosságra derített állapota
valaminek. Át ügy fejlettsége könnyíti a bírói Ítéletet.
És* fejlettsége.
FEJLIK , (fej-l-ik) k. m. fejl-étt, htn. fejl-eni.
A fejled igével rokon értelmű, csakhogy ebben inkább
az ön vagy belső erő, amabban a külső befolyás működése lappang, s nfeslik igével sokszor egyet jelent.
Fejük a hárs, midőn héját lehúzzák. Fejlik a ruha,
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midőn varrását széttépik. Fejlenek, kiféjiének a hadseregek, a kormányszóra. FejKk, kifejUk a* ügy, iga*ság, ha vizsgálat alá veszik. Fejlik át est, az oktatók
útmutatása után. Fejlik a növény, különös ápolgatás
által. V. ö. FESLJK.
Finnül paanen fejlem.
FEJLŐDÉS, (fej-1-őd-és) fn. tt. fejlSdés-t, tb.
—ék. Valaminek folytonos és nagyobb belcrővel eszközlött fejlése. V. ö. FEJLÉS, FEJLIK.
FEJLŐDIK, (fej-1-őd-ik) k. m. fejlöd-tem, —tél,
—ott. Folytonosan, nagyobb hatású belerö által bontakozik , világosságra, tisztára derül. A franctia forradalomból nagy események fejlődtek. Gondolkozás,
olvasás, tapasztalás által fejlődik át ész.
PEJMENTÖ, (fej-mentő) ősz. fn. Kis gyermekek kitömött, vastagon béllelt fejrevalója, hogy eleséskor fejőket meg ne sértsék, be ne törjék.
FEJMUNKA, (fej munka) ősz. fn. Szellemi működés, melyet észszel gyakorolunk , viszünk véghez ,
gondolkodás, elmei vizsgálódás, kutatás. A jeles beszédek, könyvek, tervek fejmunkába kerVlnek. Fejmunkában fáradni.
FEJNEHÉZSÉG, (fej-nehézség) ősz fa. Fejbetegség neme, mely némi nyomással jár.
FEJNYAVALYA, (f,-j-nyavalya) ősz. fa. lásd :
FEJBETEGSÉG.
FEJŐ, (fej-ö) mn. és fn. tt. fejS-t, tb. — k. 1)
Aki fej. Fejő leány, szolytiló. 2) Azon juhászlegény,
ki a juhokat feji. Dunán túl : fejűt.
FEJÖDÉZSA, (fejő-dézsa) ősz. fa. Dézsa, melybe fejnek.
FEJÖEDÉNY, (fejő-edény) ősz. fn. Altalán,
edény, melybe a tejet bele fejik , pl. dézsa, sajtár,
rocska.
FEJŐK, (fcj-ök) mn. tt. fej6k-öt. Kinek nagy
feje van, buksi. Olyan alkotásu, mint: szemük, pofok,
monyok.
FEJŐKÉ, (fej-ő-ke) fn. tt. fejlikét. Kis fejőedény,
kis fejődézsa.
FEJÖLEÁNY, (fejő-leány> ősz. fn. Leány, szolgáló, ki rendesen fejni szokott.
FEJÖMAJOR, (fejő-major) ősz. fn. Major, melyben fejős teheneket tartanak , s tejökkel rendszerént
kereskedést űznek.
FEJŐS, (1), (fej-0-ön) mn. tt. fejős-t v. — ét,
tb. —ék. Amit fejni lehet, minek teje van. FejSt tehén, fejős kecske, juh. Ellentéte : meddő.
FEJŐS, (2), (1. föntebb) fn. tt. fejSt-t, tb. — ők.
Juhászlegény, kinek különös hivatása a juhokat fejni,
ki a tejet kezeli.
FEJÖSAJTÁR, (fejő-sajtár) ősz. fn. Sajtár,
melybe tejet fejnek.
FEJÖSZÉK, (fejő-szék) ősz. fn. Kis szék vagy
zsámoly, melyre fejeskor a fejő személy legngorodik.
FEJÖTE, (fej-ő-te) fn. tt. fejotét. Gazdasági intézet , melyben vaj- és sajtkészités végett jól tejelő
fajú teheneket tartanak. (.Schweizerei).
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PEJŐTÉK, (fej-ő-t-ék T. fej-ed-ék) fn. tt. fejSUk-él. A Balaton vidékén ám. a lábszár alsó része,
mely a lábfejbe leszolgál.
FEJPÁRNA, (fej-párna) ŐK. fn. Vánkos, melyet feje alá tesz a feküvő ; máskép : fejői, fejd.
FEJPÉNZ, (fej-pénz) ősz. fn. 1. FEJADÓ.
FEJPÓLYA, (fej-pólya) OBI. fn. Pólya, melylyel a fájós, sebes fejet bekötik.
FEJPONT, 1. TETŐPONT.
FEJRÉSZ, (fej-rész) ősz. fn. A fejnek egyik
alkotó része, pl. a koponya, homlok, tarkó.
FEJREVALÓ, (fejre-való) ősz. fn. Általán kendő , melylyel a nők fejeiket bekötik, bebugyolázzák,
A fejrevaló külön tájakon különböző, s fidel, fedél,
f (M, f M, takarító, kendő, bulátó nevet visel. Mind
ezektől különbözik a fejkötő V. ő. FEJKÖTŐ.
FEJSEB, (fej-seb) ősz. fn. Seb a fejen, mely
vagy külső erőszak által támad, vagy belső kóros
állapotból keletkezik.
FEJSZALAG, (fej-szalag) ősz. fn. 1. FEJGALAND.
FEJSZE, (fej-sze) fn. tt. fejttel. Ékalaku vas
eszköz, melynek egyik vége éles, a másik vastag,
tompa, s nyél van benne, az egész hasogatásra, különösen favágásra való. Kit fejtté. Tudja Itten, ki
lopta el akii fejttét, (Km.) Öreg fejűé, nagy fejne.
Minden fejnének akad nyele. (Km.) Vetteti fejnének
nyele fordult, ám. nagy kárból valami kevés fordult vissza. (Km.) Nagyfába vágta fejnéjét. (Km.)
Fejttévei kell agyon ütni, hogy meghaljon. (Km.) Fejtté nyele, fejtté éle, fejne foka, fejne lapja. Ha öreg
fejne étik it, eljövök. (Km.).
Némelyek a fej (cápát) főnévtől származtatják;
de valószínűbb, hogy gyöke azon fej, melyből fejlik,
fejt származik, s rokona fet (festik). Miszerint fejtté
ám. fej-te, fej-tő. Hasonló alapfogalom rejlik a balta,
balatka, valatka (a válik, választ igékkel egy győkfiek) továbbá : nakócta (szakaszt), ttekerote (szeg,
szegdel) hasító eszközök neveiben. A finn nyelvben
is pttaket (fejsze) és pakv (hasadék) pakvan (hasadozok) rokonok.
FEJSZÉDELGÉS, (fej-szédelgés) ősz. fn. Állapot, midőn úgy tetszik, mintha a körüllevő tárgyak
forognának velünk, s egyszersmind öntudatunk ideiglen megszűnik. V. ö. SZÉDELGÉS.
FEJSZÉDITŐ, (fej-széditő) ősz. mn. Ami a fejet szédülésbe hozza. V. ö. SZÉDÜLÉS. FejnéditS
magastág, mélység. FejnéditS gót, italok. Átv. ért az
öntudatot, meggondolást akadályozó, észkábító, csáberővel bíró. FejnéditS indulatok, vágyak, ígéretek.
FEJSZEDŐ, (fej-szedő) ősz. fn. Személy, ki
aratás után elmaradozott búzafejeket, kalászokat böngész, szedeget. Tisza mellett : kaldtttsedS.
FEJSZEÉL, (fejsze-él) ősz. fn. A fejszének
vékonyra köszörült s metszésre, hasításra alkalmas
vége. Ellenoldala : fejttefok.
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FEJSZEFOK, (fejsze-fok) ősz. fn. A fejszének
vastagabbik vége, feje, melybe a nyelet ütik. Fejttefokkal ütik homlokon a barmot.
FEJSZELAP, (fejsze-lap) ősz. fn. A fejszének
szélesebb oldala, pengéje, mely az él széliében a fok
felé nyúlik.
FEJSZENYÉL, (fejsze-nyél) ősz. fn. Nyél vagy
fogatyú, melyet a fejsze fokába ütnek, s melynél
fogva azt használják. Rövid, hotmí fejnenyél.
FEJSZÉS, (1), (fej-sze-es) mn. tt. fejnét-t v.
—ét, tb. —ék. Fejszével fegyverkezett, ellátott, fejszét viselő. Fejttét vitetek, haramiák, kanonok. Fejnét napnámotok.
FEJSZÉS, (2), (1. föntebb) fn. tt fejnét-t, tb.
—ék. Fejszével dolgozó munkás, favágó. Fejőseteket
állítani át Vlfának.
FEJSZORÍTÓ, (fej-szorftó) ősz. fn. Szalag,
vagy más kötő, mely a fejet körfilövedzi, a hajfartöket öszvetartja.
FEJT, (fe-jt v. fe-it) áth. m. fejt-itt, btn. —m,
v. — «ro. 1) Szétválaszt, szétbont, felold, külön részekre oszlat Varrott fejteni, fölfejteni, ttétfejteni. A
prémet, etipkét a ruháról lefejtem. 2) Hüvelyez, hüvelyéből kibont. Babot, bortót, lenetét fejteni. Kukorietát fejteni (fosztani). A fát héjából, kérgéből kifejteni. Lefejteni a nyúl bőrét. 3) Szilárd testet, leginkább köveket felszakgat, széttör. Követ, márványt,
könént fejteni. 4) Bort vagy más szeszes italt, nedvet seprűjéről lehúz, megtisztít ÁM itf borokat tavon elején lefejteni. A bort nagy hordóból kitebbekbe
fejteni. 5) Bonyolult, homályos, rejtett dolgot feltár,
felderít, világosságra, tisztára hoz. Metél, példabenédet, álmot fejteni, megfejteni. Fejttd meg eun námtani nehéttéget. A Tatrosi codezben eléjön .rontani',
.bontani' értelemben is. „A szombatot fejti vala meg"
(solvebat Sabbatnm). „Ne akarjátok alajtanotok,
hogy jöttem legyek törvényt fejtenem* (solvere
legem).
Finnül patttton, fejtek, szabadítok.
FEJTÉGET, (fe-ít-ég-et) áth. és gyakor. m.
fejteget-tem, —tél, —itt. Valamit folytonosan, gyakorta fejt V. ö. FEJT. Almokat, meiéket fejtegetni.
Feladott kérdéseket, tudományát tárgyakat fejtegetni.
Varrott fejtegetni. Hüvelyei magokat fejtegetni. A bányákban köveket fejtegetni.
FEJTÉGETÉS, (fe-ít-eg-et-és) fn. tt —t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn valaki valamit folytatólag
vagy gyakorta fejt V. ö. FEJT. Feladott kérdetek,
námtani tételek fejtegetése. Tudományát, otkolai fejtegetétek.
FEJTEKÉZIK, (fe-ít-e-k-éz-ik) k. m. fejtekettem, —tél, —itt. Inkább belső, mint külső erőnél
fogva, mintegy önmagából kibontakozik, kiderül,
kiviláglik, szétoszlik. A trinmü ctelekvényei o némelyek jellemeiből fejtekéinek. A dió, ha megérik, kopáetából kifejteketik.
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FEJTELEN, (fej-telén) mn. tt. fejtelen-t, tb.
FEJVAR, (fej-var) ősz. fn. Porbanyós var, mely
—ék. Kinek v. minek tulajdon értelemben vett feje a hajak alatti fejbőrt lepi be. Mátyásföldén a gyernincsen. V. ö. FEJETLEN.
mekek fejvarát homporának mondják.
FEJVAS, (fej-vas) ősz. fn. Vassisak, vaslemez,
FEJTÉS, (fe-ít-és) fn. tt. fejtés-t, tb. — ék. 1)
Cselekvés, midőn valamit fejtünk. V. ö. FEJT. Alom- i mely a fejet fegyver ellen födi. Olyan szó, mint :
fejtét, metefejtét. Bab-, borsó-, lencsefejlés.
Kőfejtés. mellvas, karvas.
FEJVESZTÉS, (fej-vesztés) ősz. fn. Halálos
Ruhafejtés. 2) Néha jelenti azon tárgyat, mely a cse- !
lek véének eredménye. Át első fejíésborból inni. Fej- j büntetés, különösen, midőn az elitéltnek fejét veszik.
j Valamit fejvesz/és alatt megtiltani. A gonosztevőt fejtéskö.
PEJTETLEN, (fe-ít-ctlen) mn. tt. fejtetlen-l, • vesztésre Ítélni.
FEJVESZTESÉG, (fej-veszteség) ősz. fn. Élet
tb. —ék. Ami nincs megfejtve, kifejtve, fölfejtve stb. !
V. 5. FEJT. Fejletlen kérdés, számtani f eladót. Fejtet- veszélyeztetése, halál, emberhalál. A háború fejveszlen bab, dió, mondola, kukorícza. Fejtetlen borok. Ha- teséggel jár.
j
FEJ VÉTEL, (fej-vétel) ősz. fn. Lefejezés, nyakatározóilag ám. fejtetlenül, meg nem fejtetten.
PEJTHETETLEN, (fe-ít-het-etlen) mn. tt. vágás, a fejnek el- v. leütése ; a halálos ítéletnek végfejtheteüen-t, tb. —ék. Amit fejteni, megfejteni nem rehajtása, midőn a hóhér az elitéltnek fejét veszi.
lehet; igen homályos , rejtett, titkos, bonyolódott, Keresztelő szent János fejvétele.

PEJVÍZKÓR, (fej-víz-kór) ősz. fn. Vízkor a
megmagyarázhatatlan. Fejthetetlen kérdés. Megfejthetetlen feladat. Ezen ember magaviselete, jelleme meg- ; fejben. V. ö. VÍZKÓR.
fejthetetlen. Határozóilag ám. f ej f hetetlenül.
i
FEJZUGÁS, (fej-zugáé) ősz. fn. Fejnyavalya,
FEJTHETETLENÜL, (fe-ít-het-etlen-ül) ih. midőn úgy tetszik, mintha a fejben valami zúgna, mi
Magyarázhattam)!, fölvilágosíthatlanul. Fejthetetlenül gyakran szédelgéssel párosul.
nehét feladat, kérdés.
j
FEJZET, (fej-ez-et) fn. 1. FEJEZET.
FEJTETŐ, (fej-tető) ősz. fn. A fejnek legma- 1
FÉK, (1), elvont gyöke többféle értelmű szókgasabb pontja, orma. Személyes ragozásban : fejem nak. 1) Ám. hajlás, meghajtás, lenyugvás, & fekszik,
teteje, fejed teteje , feje teteje ; ritkábban : fejtetőm, ' fekvés, fektet stb. származékokban. Régente önállóan
fejtetőd, fejteteje. Ha fejed tetejére állsz, sem engedek. i is divatozott, mint: fek-és, fek-et, fek-ö igenévi alakok,
FEJTŐ, (fe-ít-ö) fn. tt. f ejt S-t. 1) Köz ért. sze- !l és fek-et ige mutatják. Ez értelemben az idegen nyelmély, ki valamit fejt. Álomfejtö, kőfejtő. 2) Széke- vekből rokonnak tekinthető vele a sínai fű (procumlyeknél annyit is teszen, mint festett gyapotfonal.
bcre; humilis), szanszkrit bhuj (hajol), görög mvaam,
FEJTÖDIK, (fe-it-6'd-ik) bclsz. m. fejtőd-tem, ' német (sich) bUfken, biegen, beugen, olasz picgare stb.
—tél, —Sít. Fejtés által, tehát némileg külső kény- 2) Rokon a vastaghaugu fák gyökkel (fakad, fakaszt
szerüség által, mindazáltal önmagában is kibomlik, iszókban), honnan a fekély és fakadék szók értelmi
kiderül, világosságra jön, hüvelyéből, homályából ki- rokonsága. 3) A fekete, fékeiül, feketít származékokvetkőzik. Bókon & fejlődik igével, de ebben már több ban a vak (vakisa, vakota) szóhoz rokonítható. (Fea belső működés fogalma. V. ö. FEJLŐDIK.
\ kete szin = vak szin).
PÉK, (2), fn. tt. fek-et. Nyugvó hely, keverési
FEJTÖRÉS, (fej-törés) ősz. fn. Átv. ért. az '
tanya. Farkasfek.
észnek erőtetése ; mély , folytonos gondolkozás , vaFÉK, (fc-ek v. fc-k , gyöke /« v. fé, azaz fő,
lamely tárgy körüli tűnődés. Sok fejtörésbe került
fej,
mely tájdivatilag most is fölcseréltetik fékötíi
éten találmány. Fejtörésben megtcbolyodott.
,
szóban; eredeti jelentése is tehát ám. fej- vagy
FEJTÖRŐ, (fej-törő) ősz. mn. Észfárasztó, erőlfökeritő, fejszoritó, vagy általán : felkötő; egyébtető, sok és mély gondolkozást kívánó, tűnődéssel
iránt rokon vele a héber PIB, aram focho, arab
járó. Fejtörő munka. Fejtörő számvetés.
fach; ide tartozó a hellén ncptjxóta [öszveszorítom],
FEJTÖS, (fe-ít-ő-ös) mn. tt. fejl8s-t v. —ét, tb.
innen : o-<fyxm[in [sisakkötöj, továbbá : atfiffto
[si—ék. Fejtövei, azaz festett gyapotfonallal varrott,
nórozom, öszvekötöin], innen : (Jffíyyiov [sineg; nyakhímzett. Fejtös üng. Székely szó.
kőtől ; származási tekintetben leghasonlóbb hozzá a
FEJTÖVÉSÜ, (fejtö-vésü) ősz. fn. Kecskeláb- finn pií/i [fej] szóból származott pSitsi [fék]); fn. tt.
hoz hasonló eszköz a vashámorokban.
fék-et. Jelent tulajd. ló fejére való szerszámot, köFEJTÖZIK, (fe-ít-ö öz-ik) bclsz. 1. FEJTÖDIK. tőt , valamint nyakló ain. nyakravaló, hasló, hasat
FEJÜTÉR, (fej-ütér) ősz. fn. Ütér a fejben, . átkötő, szügyelK, farmatring, mindannyi lószerszámok.
mely a vért a fejben vezeti. Bal fejutér (Artéria ca- Innen : kötöfék. A ló kötöfékkel jár. (Km.). A hol a
rotis sinistra). Jobb fejutér (Artéria anonyma). Külső féket megkapják, a lovat is ott szokták keresni. (Km.).
(s belső fejutér. (Carotis fueialis, ét cerebralis). V. ö. Fékszáron tartani a lovat. Fékzabola. lAnctos fék,
zabolát fék, vendég fékszár. Atv. ért. szigorú felügyeÜTÉR.
FEJVÁNK08, (fej-vánko-O ősz. fn. Vánkos, ; lés, fegyelem. Féken fogni a kicsapongásra hajlandó
ifjút. Nem tűrni a féket. Féken tartani a szenvedelmeket.
melyre fejét helyezi az alvó, fekuvö.
42
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FÉK ÁGY, (fék-ágy) ősz. fn. A lóféknek alsó
réize, mely az állat szorítja.
FEKDEGÉL, (fek-d-eg-él) önh. m. fekdegét-t
Valamely helyen gyakorta vagy kényelmesen fekszik.
Délutáni órákban a pamlagon f Megélni.
FÉKED, fala Baranya megyében; helyr. Feked-en, —re, —rSl.
FEKÉLY, (fek-ély) fn. tt fekély-t, tb. —ék.
Genyes kifakadás, gyuladás az állati testen. (Ulcus).
Aranyeret, bujatenyvet, gSrvélyet, ttilyOt stb. fekély.
Megveré Jóbot igen gonot* fekélylyel — — K cteréppel vakarja vala a genyedttéget. (Káldi Jóbll. 7. 8.).
Gyöke fék rokon a fakad ige fok gyökével.
FEKÉLYÉS, (fek-ély-és) mn. tt fekíly£»-t v.
—ét, tb. —ék. Fekélytől meglepett, fekélyekkel teljes. Fekélyet tett, beteg. V. ö. FEKÉLY.
FEKÉLYÉSÉDÉS, (fek-ély-és-éd-és) fa. tt. fekélyitidét-t, tb. —ék. Kóros állapot, midőn a testet
fekély lepi meg.
FEKÉLYÉSÉDIK, (fek-ély-és-éd-ik) k. m. /«helyis fd-tem, —tél, —itt. Teste fekélyessé lesz, fekélyek támadnak rajta.
FEKÉLYFÜ, (fekély-fü) ősz. fa. lásd : SIKKANTYÚ.
FÉKEMLÖ, (fék-em-1-ő) fa. tt. fékemlS-t. Régies
szó, ám. fék, zabola, fékező szerszám.
FEKÉS, (fek-és) régies fa. a mai fekvit helyett.
KOrnyölfekét a Bécsi codezben ám. obsidio.
FÉKES, (fék-es) mn. tt. féket-t v. —ét, tb. —ék.
Ami féken van, fékre fogott, féken tartott. Féket
paripa.
FEKÉSHÁZA, falu Ungh megyében; helyr.
Fekéshdzá-n, —ró, —ról.
FEKESZIK, régies fekünik helyett.
FÉKET, (fek-et) 1) fa. tt. feket-ét. Régies ám.
a mai fekvés. Eléfordol a Bécsi codezben : kömyülfeket, ám. circuitus. 2) áth. m.feket-tem, —tél, —««.
Szintén régiesen ám. fektet. Ét fekete btet a játzolba
(Miinch. cod.).
FEKETE, (1), (fek-et-e, azaz fek-et-fi) mn. tt.
feketét. Némelyek szerént ám. fek-ette, azaz mit a fék,
fekély megrontott, vagy olyan, mint a fekvő test,
vagy a testnek fekvő része szokott lenni, melyre a
világosság nem hathat, sötét A Nádor-codezben csakugyan/e&etfi, s a TFwiWer-codexben feketö alakban
jön elé. Vagy némelyek véleménye szerént hasonló a
vastaghanga vaJcita, vakota szóhoz, mely ám. fekete
foltos, czirmos (mintegy vak szinti). Jelenti a legsötétebb színt, mely legkevesebb világsugarat vet viszsza, s a fehér színnek ellentéte. Fekete potttó. Fekete
bőr. Feketére festeni a vátmat. Fekete haj, ttakáU. Fekete , mint a korom, mim a tturok, mint a uereeten,
mint 8rdlig. (Km.) StHéíben minden tehén fekete. (Km).
Szélesb ért sötét, sötétes. Fekete éj. Fekete vi*, mootér. Fekete ón, re*. Fekete fűt, gyopár, hunyor, menta, muttár v. repess, penercte, ürSm. Fekete cterennye, ríbittke, nW stb. A növények és gyümölcsök
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neveiben az utóbbiakkal öszveiratni is szoktak. Átv.
ért. tisztátalan, bűnös. Fekete lélek, «n«, leltíetméret.
A köznép a két utóbbi mássalhangzó átcserélésével gyakran feteké-véí mondja.
FEKETE, (2), puszták Pest és Veszprém megyékben ; helyr. Feketé-n, —re, — r«. Hegyek
neve is.
FEKETE-ARDÓ, falu Ungh megyében; helyr.
— Ardó-n, —rá, —ról.
FEKETE-ÁRVA, folyó Árva megyében.
FEKETEBARÁT, (fekete-barát) őse. fa. Így
nevezték hajdan a sz. Benedek rendén levő szerzeteseket, fekete szövőtű robajokról, különböztetésül a
fehér, trtlrke, tarka stb. barátoktól.
FEKETE-BÁTOR, fala Bihar megyében; helyr.
—Bátot-ba, —bán, —ból.
FEKETEBONTA, (fekete-bonta) ősz. mn. Feketetarka , a minek fekete foltokkal, pettyekkel vegyített színe van. Feketebonta keetke.
FEKETEBORS, (fekete-bors) ősz. fa. Törökbors, melynek fekete héja, és feketés lisztje van. V. ö.
BORS.
FEKETECSERESNYE, (fekete-cseresnye) ősz.
fa. Cseresnycfaj , melynek feketés héja s nedve van.
FEKETECSÍKOS, (fekete-csíkos) ősz. mn. Fekete csíkokkal, azaz színvonásokkal, házasokkal tarkázott. Feketectikothal, tzöoet.
FEKETECSÜLLÖ, (fekete-csüllő) ősz. fa. Fekete tollú tengeri kis madárfej a csflllők neméből.
(Larns minor niger). V. ö. CSÜLLÖ.
FEKETECZUKOR, (fekete-czukor) ősz. fa. 1.
MEDVECZUKOR.
FEKETEDÉS, (fek-et-éd-és) fa. tt feketédét-t,
tb. —ék. Valamely test színének feketére változása.
FEKETÉDIK, (fek-et-éd-ik) k. m. feketéd-lem,
—tél, —étt. Fekete szint ölt, feketére változik által.
Fekeledik a haja, boré. A naptól egétten megfeketedett.
FEKETEERDŐ, falu Mozson megyében, és
paszták Pozsony, Pest megyékben; helyr. Feketeerdb-n, —re, —rbl.
FEKETEFAGY, (fekete-fagy) ÖBZ. fa. Fagy,
mely előbb lepi el a földet, mintsem a hó leesett volna ; különbözik a ttáratfagy, midőn a föld úgy fagy
el, hogy kevés vagy semmi nedvesség sem volt benne.
FEKETEFALU, helység Szathmár megyében ;
helyr. Feketefalú-ba, —bán, —ból.
FEKETEFALVA v. NYÉGERFALVA, helység
Bihar megyében; helyr. Feketefalvd-n, —rá, —ról.
FEKETEFEJÜ, (fekete-fejű) ősz. mn. Kinek
vagy minek fekete feje van. Feketefejü ttereeten. Feketefejt eb.
FEKETEFENYÖ v. —FÉNYŰ, (fekete-fenyő
v. -fényű) ősz. fa. Fenyőfaj, melynek feketés-zőld
levelei vannak. (Pinus nigra americana).
j
FEKETEFESTÉS, (fekete-festés) Ősz. fa. Fesi tés, mely által valamely anyagnak, kelmének stb.
i fekete szint adnak.
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FEKETEFESTÖ, (fekete-festő) ősz. fn. Festő,
ki a kelméket, szöveteket feketére vagy sötétkékre
festi.
FEKETEFOLTOS, (fekete-foltos) ősz. mn. Fekete foltokkal pontozott, pettyegetett, bevarrott. Feketefoltot tsiMí eb, tehén.
FEKETEPÜZ, puszta Torna megyében; helyi-.
FeketefOt-Sn, —re, —rSl.
FEKETEGYAPÁR, (fekete-gyapár) ősz. fn.
Növényfaj a murvapikkek neméből; máskép : szurokmagú murvapikk, vargamajoránna, szúfll. (Origanum
vnlgare).
FEKETE-GYARMAT, falu Arad megyében;
helyr. —Gyarmat-on, —rá, —ról.

FEKETEGYOPÁR, 1. FEKETEGYAPÁR.
FEKETE-GYÖRÖS , falu Bihar megyében;
helyr. —Györös-ön, —re, —rSl.
FEKETEGYÜRÜ, (fekete-gyttrü) ősz. fű. Cserje
neme, melynek egyenes hajtású sima vesszejéből pipaszárakat készítenek. Dunán túl : silrje, slirjefa. V.
ö. VÉRÉSGYÜRÜ.
FEKETEHALOM, erdélyi mváros Brassó vidékében ; helyr. Feketehalm-on, Feketehalom-ra, —ról.
FEKETEHARKÁLY , (fekete-harkály) ősz. fn.
Fekete tollú harkályfaj. V. ö. HARKÁLY.
FEKETEHÁZ, malom Fehér megyében.
FEKETEHEGY, (1), hegyek neve Magyarországban, pl. Abaúj, Sáros, Szathinár megyékben, továbbá Erdélyben.
FEKETEHEGY, (2), falu Bács megyében; helyr.
Feleetehegy-en, —re, —rSl.
FEKETEHÉT, (fekete-hét) ősz. fn. A nagy
böjtnek azon hete, mely a nagyh.tet megelőzi; a feketevaaárnap és virágvasárnap közti hét. (Hebdomada
passionia). Feketének mondják, mert ekkor a templomokban az oltárkereszteket feketefátyollal, szövettel szokták bevonni.
FEKETEHOLLÓ, (fekete-holló) ősz. fn. Hollófaj, melynek tollai fényes feketék. (Corvus corax).
FEKETEHÚNYOR, (fekete hunyor) ősz. fn. A
hunyor nemtt növények egyik faja. (Helleborus nigcr).
FEKETEHÚROS, (fekcte-húros) ősz. fn. Fekete
tollú madárfaj a húrosmadarak neméből. V. ö. HUROSMADÁR.
FEKETEHÚS, (fekete-hús) ősz. fn. A feketevadnak, azaz vaddisznónak húsa.
FEKETEKIKERICS v. —KÖKÖRCSIN, lásd:
FEKETEKÜK1RCS.
FEKETEKÖKÉNY, (fekete-kökény) ősz. fn.
Sötét színű kökény.
FEKETEKÖMÉNY, (fekete-kömény) ősz. fn. A
kandillák (nigella) egyik faja, innen máskép : szőrös
kandilla, (nigella satíva) , s a köznép nyelvén : paratit bort, fekete mák.
FEKETEKÖNYV, (,fekete-k ...yv) ősz. fű. Könyv,
melybe az erkölcsbíró, rendre, fegyelemre felfigyelő
személy, állodalmi rendőr stb. a vádlottakat, kihágó-
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kat, gyanúsokat, különösebben pedig a börtönökre
felügyelő az elitélteket följegyzi. Beirtok St a feketekönyvbe.
FEKETE-KÖRÖS, folyó Magyarországban és
Erdélyben.
FEKETEKÚT, falu Sáros megyében; helyr.
Féketekül-ön, —rá, —ról.
FEKETEKŰKIRCS v. — KÜKÖRCS, (feketekükircs v. -kükörcs) ősz. fn. A kökörcsinek egyik
faja (anemonc pulsatilla); máskép : leány- v. stederjet- v. lókökSrcsin.
FEKETELAK, falu Erdélyben, Doboka megyében ; helyr. Feketelak-on, —rá, —ról.
FEKETE-LEHOTA, falu Gömör megyében;
helyr. Fekete-Lehotán, —rá, —ról.
FEKETELEVES, (fekete-leves) ősz. fn. Tulajdonkép : kávéital. Átv. ért. a legnagyobb baj, a dolog bibéje, bunkós vége. Hátra van még a feketeleves.
(Km.). Tököli Imrének mondák a váradi basa emberei, midőn kávéivás előtt az ebédtől felkelni készült,
mire legott megkötözték, és fogságba vitték.
FEKETÉLLIK, (fek-et-e-el-ik) k. m. feketéitétt, htn. feketéll-ni v. feketéll-eni. Fekete színben mutatkozik, feketének látszik. Feketéilenek borúit időben
a távol hegyek.
FEKETEMÁK, (fekete-mák) 1. FEKETEKÖMÉNY.
FEKETEMEZÖ, puszta Ungh megyében; helyr.
FeketemezS-n, —re, —röl.
FEKETEMOCSÁR, tó Bács megyében.
FEKETENADÁLYFÜ, (fekete-nadály-fü) ősz.
fn. Növényfaj a nadálytők neméből, melynek gyökere
fekete (Symphitum officioule).
FEKETEÓN, (fekete-ón) ősz. fn. 1. ÓLOM.
FEKETEPATAK, helyek neve Gömör, Ungh
és Zemplén megyékben ; helyr. Fcketepatak-on, —rá,
—ról; folyó Nógrád megyében.
FEKETEPATAKA, falu Gömör megyében;
helyr. Feketepataká-n, —rá, — ról.
FEKETEPESZERCZE, (fekete-peszercze) ősz.
fű. Növényfaj a peszerczék neméből; máskép feketepemet, bujdosó csalán. (Ballota uigra).
FEKETEPÉTTYÉS, (fekete-pettyes) ősz. mn.
Fekete pettyekkel pontozott, tarkázott. Feketepettyes
szövet. Feketepettyes tollasat.
FEKETERÉZ, puszta Nógrád megyében ; helyr.
Feketeréz-en, —re, —röl.
FEKETERIBISZKE, (fekete-ribiszke) ősz. fn.
Fekete bogyóju ribiszkefaj. V. ö. RIBISZKE.
FEKETERIGÓ, (fekete-rigó) ősz. fn. Fekete
tollazatú rigófaj, különböztetésül a sdrgartgó-tó\. V.
ö. RIGÓ.
FEKETÉS, (fek-et-e-es) mn. tt. feketés-t, v. —«<,
tb. —ék. Feketének látszó , fekete színhez közelítő,
kevéssé fekete. Feketés liszt, kenyér.
FEKETESÁR, puszta Somogy megyében ; helyr.
Feketesár-on, —rá, —ról.
42*

664

FEKETESÁRGA—FEKETEVÉRÜ

FEKETE VtZ - FÉKEZÉS

FEKETESÁRGA, (fekete-sárga) ősz. mn. Fekete é» sárga színre festett; fekete és sárga színnel
vegyített. Feketeiárga lobogó. A etáttári épületek fekeletárgdra feltett korlátai, kapui. Feketeiárga arczbör.
FEKETESÉG, (fek-et-e-ség) fn. tt feketeiég-ét.
A fekete színnek bősége, létezése, látszata. Ponté
feketetége. Fogak, arc*, bőr feketesége.
FEKETE8EEEG, Mátyás királynak legvitézebb,
halálra elszánt, czimerttl halálfejet viselő katonákból
állott hada. Vasvármegyében igy nevezik a stájerországi bucsusokat is, kik május első napján Kis-Czellbe
zarándokolnak.
FEKETÉ88ÉG, (fek-et-e-es-ség) fn. tt. féketétlég-ét. Valaminek azon tulajdonsága, melynél fogva
a fekete színhez közelít, azaz, feketés színű.

FEKETEVÍZ, falu Erdélyben, részint Alsó-Fejér megyében, részint Nagy-Szeben székben. Helyr.
Feketevíz-én, —re, —röl.
FEKETEVÖRÖS, (fekete-vörös) ősz. mn. Feketéhez közelítő", sötétes vörös, sötét rézszinü ; vagy,
feketével vegyített vörös. Feketevöröi arotbSr. Feketevöröt csíkok a ttüveten.
FEKETÉZ, (fek-et-e-ez) áth. m. fekeíét-tem,
—tű, —ett. 1) Feketévé fest vagy mázol. 2) A régieknél, pl. Margit életében ám. feketébe öltöztet.
FEKETEZÖLD, (fekete-zöld) ősz. mn. Feketés színhez közeledő sötét zöld, vagy feketével vegyített zöld.
FEKETÍT, (fek-et-e-ít) áth. m.fekeíü-étt, htn.
—ni v. —ént. Feketévé tesz, feketére fest, mázol,
piszkot. Hajat, szakáit fekettíeni. Keséit tturokkol befeketüeni. V. ö. FEKiiTE.
FEKETÍTÉS, (fek-et-e-ít-és) fn. tt feketttét-t,
tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit feketére festünk, mázolunk stb.
FÉKETLEN, (fék-étien) mn. tt féketlen-t, tb.
— ét. Aminek féke uincs, ami fékre nincs fogva. Féketlen ctOtó, ménetló. Határozóilag ám. féketlenül.
Különböztetésttl v. ö. FÉKTELEN.
FÉKETLENKÉDIK, helyesebben 1. FÉKTELENKÉDIK.
FÉKETLENSÉG, helyesebben lásd : FEKTELENSÉG.
FÉKETLENÜL, (fék-etlen-ül) ih. Fék nélkül,
fékre nem fogva. A ménetbeK lovak féketlenül járnak.
Különböztetésül v. ö. FÉKTELENÜL.
FEKETÖ, régú'í, 1. FEKETE.
FEKETSZIK, (fek-et-sz-ik) k. 1. FEKETEDIK.
FEKETTE, (fek-ett-e) régies múlt állapotjegyző. „Látá ő napát fekette" (vidít socrnm ejus jacentem). „Ezt mikor látta volna Jézus fekette." Müncheni codez. V. ö. —ATTA, igerag.
FEKETÜ, 1. FEKETE.
FEKETÜL, FEKETÜL, (fek-et-e-ül) önh. m.
feketül-í. Fekete színűvé lesz, fekete festék, vagy
máz által fekete színt ölt FtttttSl feketéinek a falak.
Naptól a bSre megfelfUUt. Máskép : feketedik.
FEKETÜLÉS, FEKETÜLÉS, (fek-et-ül-és) fa.
tt fekeOUét-t, tb. —ék. Színváltozás, midőn valamely
tett elébbi szinőt vesztve feketévé lesz.
FÉKEZ, (fék-ez) áth. m. féket-tem, —tél, —étt.
vagy ritkán : fékttttcin, fektettél, fékxttt, htn. fékemi
v. fékteni. 1) Tulajd. ért fékre fog, fejére féket vet
Féketni, fölféketni a mezőn legelő lovakat. 2) Átv.
ért fegyelem alá vesz, szorosan tart, kicsapongásoktól akadályoz; hatalmába hajt Fékemi a gonomíevSket. Féketni át indulatokat, nenvedelmeket. Megféketni
a láfodó népeket. V. ö. ZABOLÁZ.
FÉKEZÉS, (fék-ez-és) fn. tt féketét-t, tb. —ék.
Cselekvés, midőn valamit vagy valakit fékre fogunk;
vagy átv. ért fegyelem alá veszünk. V. ö. FÉKEZ.
A ttüaj erikák, ét in,l dótok feketéié erőt kivan.
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FEKETESZEG, 1. FEKETESZÖG.

FEKETESZIK, (fek-et-e-szik) k. 1. FEKETEDIK; a matató mód jelenét kivéve a többi időket
és módokat is az utóbbi (feketedik) szótól kölcsönzi.
FEKETESZOKNYÁS, (fekete-szoknyás) ősz.
fn. így nevezik gúnyolódva, vagy tréfából a fekete
hosszú ruhás papot
FEKETESZÖG, (fekete-szög) ősz. mn. Feketéhez közeledő, sötét szögszinü. Feketestög hajfUrtUk.
FEKETETENGÉR, (fekete-tenger) ősz. fn.
10,000 négyszögü mérföldre terjedő, az orosz és török birodalom közt fekvő tenger, mely a földközi
tengerrel a Bosphorns által van öszvekapcsolva. A
régieknél latin nyelven : Pontút Euxinut, törökül
kara deníti.
FEKETETÓ, mezőváros Bihar megyében; helyr.
Feketetó-n, —rá, — ról.
FEKETE-TÓTH, falu Bihar megyében; helyr.
—Tóth-on, —rá, —ról.
FEKETEÜGY, folyó Erdélyben, Brassó vidékében.
FEKETEÜRÖM, (fekete-űröm) ősz. fn. Növényfaj az ágas szaru és bugás virágzásu ürmök alneméből. (Artemiaia vulgáris).
FEKETEVAD, (fekete-vad) ősz. &. Fekete
szőrű vagy sertéjfi vad, különösen vaddisznó; némelyek szerént ide tartozik a medve és borz is; kfilönböztetésül nevezik így a vadászok a veresvadtól, milyenek az őzek, szarvasok.
FEKETEVARJÚ, (fekete-varjú) ősz. fn. Fekete
tollazatú varjufaj, mely maggal, nem hússal vagy
döggel él, köznépiesen : pápistavarjú.
FEKETEVÁROS, mezőváros Sopron megyében;
helyr. Feketevárot-ba, —tan, —Ml.
FEKETEVASÁRNAP, (fekete-vasárnap) ősz.
fn. Vasárnap a hosszú böjtben, mely húsvét napja
előtt két héttel esik. (Dominica passionis). Feketevatámapot ül kunét napján it. (Km.) V. ö. FEKETEHÉT.
FEKETEVÉRŰ, (fekete-vértt) ősz. mn. Kinek
búskomor vérmérséklete van, sötét kedélyü. (Melancholicus).
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FÉKEZETLEN, (fék-ez-etlcn) mn. tt. fékezetlen-t, ti). —éic. Ami fékezve nincsen , mit fékre nem
fogtak. A feketéden erikák , lovak szabadon szilajkodnak. Átv. ért fegyelem alá nem szorított, szabadon
csapongó. Feketéden utczai suhanczok. Fékezetten indulat tok gonottt szül. Határozóilag ám. fékezetlentil.
FÉKEZETLENSÉ6 , (fék-ez-etlen-ség) fn. tt.
féke*etlentég-ét. Fék vagy fegyelem nélküli állapot.
FÉKEZETLENÜL, (fék-ez-etlen-ül) ih. A nélkül , hogy meg volna fékezve. Féketetlenül nehéz a
szilaj lovat igazgatni. Átv. ért. fegyelem alá nem
fogva, szabadon hagyva, kényére, kedvére bocsátva.
FEKHELY, (fék-hely) ősz. fn. Hely, melyen
valaki vagy valami fekszik, hever, aluszik; ágy,
alom, tanya. Legkényelmesebb fekhely a jó ágy. A vadak fekhelyét fölkeresni.
FEKIRÁNYOS, (fek-irányos) ősz. mn. Ugyanazon magasságú téren feküvő, elterjedő, sem föl, sem
alá nem hajló, bosszant, tökéletes súlyegy énben álló,
kinyúló. (Horizontális). Fekirányos vonal. Fekirányos
térség. Másképen : vízirányos. Ellentéte : függőleges.
(Perpendicularis). A feldrányos vonal a függőlegessel
egyénét mügét képéé.
FEKIRÁNYOSAN, (fek-irányosan) ősz. ih. Fekirányoe helyzetben, vonalban. V. ö. FEKIRÁNYOS.
A nyugvó vit fekirányosan áll.
FÉKKARIKA, (fék-kai,ka) ősz. fn. Karika a
féken, mely a fékre fogott barom állat és orrát körülveszi.
FÉKKÖTÉL, (fék-kötél) ősz. fn. A féknek kötélből való szára, kötőfékszár, továbbá azon kötél,
melyből az egész fék szerkesztve van.
FEKMENTÉS, (fék-mentés, azaz -menetes) ősz.
mn. 1. FEKIRÁNYOS.
FÉKPAD, (fék-pad) ősz. fn. Széles pad, melyen
ágyul használva, heverni szokás. Fékpadok a börtönben, katonai tanyákban.
FÉKSZÁR, (fék-szár) ősz. fű. A fékből kinyúló
kötél, vagy szíj, melynél fogva a fékezett barmot vezetik, vagy megkötik. Fékszáron tartani a lovat,
hogy el ne lopják, vagy tilosba ne menjen. Máskép :
títtöfékszár.
FEKSZEN, (fek-sz-en) régies alak a mai fekttik helyett. „Én gyermekem köszvényes fekszen házamban." „Fekszen vala hidegleletben." Tatrosi codez. „íme Olofernes a földön fekszen." „Fekszek
vala (jacebam) szomorodván én orczamon." Bécsi
codex.
FEKSZIK, (fek-sz-ik) k. Első m. fekv-ém, fekvél, fekv-ék stb., másod m. (fekUstík igétől) : fekütt-em,
fekUU-ü, fekütt v. fekudött. Jövő : fekvendém. Kapcsoló : fekügyem. Óhajtó : feki.nném, htn. fekUnni, részesülő : fekvő. Köz ért. valamely test, egyik oldalára, lapjára, elterülve nyugszik, melynél fogva némileg lealacsonydl a nélkül, hogy akár alakja, akár
tömege megváltoznék; ellentéte áll, vagy ül. Földön,
fűben, agyban fekünni. Jobb < <gy bal oldalon, haton,
hanyatt fekünni. Szalmán, koporsóban, sírban fekünni.
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A malomban egymáson feküsznek a zsákok. Fenyöszálak feküsznek a vízparton. Könyvek fekttstnek Íróasztalán. Véletlen erdőben gyakorta nyúl fekszik. (Km.)
Belefekünni a sárba. Elfekünni a kemény földön is.
Hozzáfekünni valakihez. Kifekünni a folyosóra, udvarra. KörülfekUnni a gombóezos tálat. Este jókor lefekünni. A tyúkokkal fekszik le. (Km.) Megfekteik a kocsiban, mint a paksi bíró. (Km.) ReáfekUnni a véletlen
ágyra. Haza feküttek, mint a lédecziek. (Km.). 2) Táboroz , tanyázik. Az ellenség a vár alatt fekszik. Némely ezred három, négy vármegyében elszórva fekszik.
3) Betegeskedik , vagy alszik, hever, nyugszik. Három hónaptól fogva vízkórban fekszik. A nyál bokorban fekszik. 4) Átv. ért. Neki fekszik a munkának,
ám. szorgalommal, tűzzel dolgozik. Rajta fekszik a
ház gondja. E titkolódzásban valami fekszik, azaz
rejlik , lappang. A dolog igen szivemen fekszik. Minden vagyona, pénze házaiban fekszik. Kisded jószágán sok adósság fekszik. Buda városa Pest megye területében fekszik.
FEKTANYA, (fék-tanya) ősz. fn. A háborúban
azon őrtanya, hol éjjel az őrök szabad ég alatt fegyverkezve virrasztanak. (Bivouac).
FEKTE, (fek-t-e) személyragozott igeuév. Valakinek vagy valaminek fekte, ám. fekvő helyezete.
Fektében lőni meg a vadat.
FÉKTELEN, (fék-telén) mn. tt. féktelen-t, tb.
—ék. Átv. ért. fegyelmet nem tartó, kicsapougó, kénye kedve szerént szilajkodó. Féktelen indulatok, szenvedelmek. Féktelen ifjak. Határozóilag ám. féktelenül.
Ugyan ily átv. értelemben használtatik : zabolátlan.
FÉKTELENÍT, (fék-telen-ít) áth. m. féktelenÜétt, htn. —m v. —eni. Féktelenné, kicsapongóvá,
azilajkodóvá tesz.
FÉKTELENKEDÉS, (fék-telen-ked-és) fn. tt.
féktelenkedés-t, tb. —ék. Kicsapongás, zabolátlankodás; v. ö. FÉKTELENKEDIK.
FÉKTELENKÉDIK, (fék-telen-kéd-ík) k. m.
féktelenkéd-tem, —tél, —élt. Fegyelmet lenül kicsapong, szilajul viseli magát, tetteiben mérséklést, kíméletet, törvényt, Hiedelmet nem tart, garázdálkodik ;
zabolatlankodik.
FÉKTELENSÉG, (fék-telen-ség) fn. tt. féktelenség-e't. Átv. ért. Féktelen állapot, vagy indulat,
vagy tulajdonság, midőn valaki kénye, kedve szerént
szilajkodik, fegyelmet megvet. V. ö. FÉKTELEN.
FÉKTELENÜL, (fék-telen-ül) ih. Kicsapongólag, szilaj kod v», garázdálkodva, fegyelmet megvetve,
zabolátlanul.
FÉKTELENÜL , (fék-telen-ül) önh. m. féktelenül-t. Kicsapongóvá, szilajkodóvá lesz.
FEKTERÉM, (fék-terem) ősz. fn. Hálóterem,
hálószoba.
FEKTET, (fek-tet) áth. m. fektet-Um, —tél,
—e'tt. Fekvő helyzetbe tesz, fekünni késztet. Bölcsőbe
\ fektetni a csecsemőt. Agyba fektetni a beteget. Geren| dal fektetni a* útra. Kocsira fektetni a zsákokat. Le• fektetni a részeget. Belefektetni a sárba. A leolt disznót
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ráfektetni a vdgóstékre. Át új hátatokat fölfeletetni a
padlatra. A há*Srt kifektetni át udvarra. Átv. ért.
Peruét bor-, gabonakereskedésbe, menti gazdatágba
fektetni.
FEKTETÉS, (fek-tet-és) fű. tt fektetét-t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn fektetünk. V. ő. FEKTET.
FEKÜSZIK, (fek-ü-sz-ik) k. Első m. fekUvém,
feküvél stb.; másod m. feküttem, fekuttO, fekütl v. ftkUdött; jövő : fekvendém, fekvendil, fekvendik ; htn.
fekünni; részesülő : fekvő. L. FEKSZIK.
FEKÜVÉS, (fek-ü-v-és) fa. 1. FEKVÉS.
FEKV, (fek-v) fa. tt fekv-et. Hely, melyen valaki vagy valami fekszik, fekhely; ágy, alom, fekvő
tanya.
FEKVE, (fek-ve) ih. Fekvő helyzetben. Hanyatt
fekve ahmm.
FEKVÉS, (fek-v-és) fa. tt fekvét-t, tb. —ék.
1) Állapot, vagy inkább helycet, midőn valaki fekszik. Hanyatt-, hatonfekvés, oldaltfekvés. A kemény
földön nem jó félevét étik. 2) Hely, ágy, alom, fekvőtanya, melyen valaki, vagy valami fekszik. Nyúl fekvésére akadni. Starvatok, ö*ek fekvései, azaz vaczkai.
Nincs a tudománynak rost ágyban fekvése. (Km.). 3)
Átv. ért tájnak, városnak stb. helyzete. Pest fekvése
alaeton. Buda vár fekvése stép.
FEKVÉSRAJZ, (fekvés-rajz) ősz. fa. Rajz,
mely bizonyos tájnak, vidéknek helyzetét, fekvését
ábrázolja. Budapettnek fekvésrajea.
FEKVŐ, (fek-v-ő) mn. tt. fekvö-t. Aki vagy
ami fekszik. BölcsSben fekvő gyermek. Fekvő beteg.
Kórhátban fekvS beteg. Hát előtt fekvő gerendák, kövek. Sárban fekvő distná. FekvS (azaz ingatlan) vagyon. FekvS napóra. Asztalon fekoS könyvek. Magyarorttdgban fekvő jószágok. V. ö. FEKSZIK.
FEKVŐHEVEDER, (fekvő-heveder) ősz. fa.
Gerenda, mely a fedólféazket öszvetartja, mely a
fedélfészek egyik oldalától a másikig fekirányosan
nyúlik. V. ö. FEDÉLFÉSZEK.
FEKVŐJÓSZÁG, (fekvő-jószág) ősz. fa. Ingatlan birtok, milyenek a szántóföldek, rétek, erdők,
szőlők, házak.
FEKVŐSAS, (fekvő-sas) ősz. fa. Ollófa a hátfedelén, azaz, a fedélfészekből egymás irányában
kétfelől felnyúló, s a tetőn öszveálló gerendák , melyekre a léczeket szegezik.
FEKVŐSÉÖ, (fek-v-ő-ség) fa. tt fekvötég-ét.
Fekvöjószág együttesen véve. Fekvöségét ét ingótágát
elárverezték.
FEL, (1), v. FÉL v. FÖL, igekötő és határzó,
igei) sok igével, és ezekből származó nevekkel kapcsoltatik Öszve. A fe, fé, fii gyökben a magasság fogalma rejlik, s egy a fii, ftj nevekkel, mint némely
t^ji nyelvmaradványok tanúsítják, pl. fedelm, fedelmkedik. (Mfinch. cod.), fcjedelm, fejedelmkedik helyett
Sőt Dunán tál, különösen Vas vármegyében ma is
hallani : fament a hefyre, föttántotta a* ugart. Az l
iránymutató, vagy elszáradt, eltávozást mutató
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képző. Egyébiránt minthogy az / betű már magában
magasságot jelent, így is elemezhető : f-el, azaz,
magasra vagy magasan el. (V. ö. FŐ és EL). A fel
szó rokon betűkben megvan a hellén vnío, angolszán
.i'ier, ofer, angol upper, over, dán, holland over, német
obcr, uber, latin super, tupra stb. szókban, (t i. l és
r is rokon betűk). A finn pMUUt (fölött), piUOlen (fölé)
névviszonyitók a pttct (= fej) szóból származnak; a
finn yli (fönnlevő) szóban pedig hiányzik az / s általán az ajakhang; az arab 'dli tan. magas. Ellentéte
le v. alá. Jelent 1) önh. és középigékkel magasra
emelkedést, magasabb irány felé mozgást, indulást
stb. FelttdU a füst; leszáll a köd. Felmegy a lajtorján ; lejön a lépőtökön. Fel ét alá röpkédnek a madarak. Feltornyosodnak a jégdarabok. Felfakad a vU.
Felmenet, felfutát, felindulás. Felfutó, felálló, felnyomuló. 2) áth. igékkel valaminek magasabbra helyezését, emelését Fölvenni vállra a terhet. Föltenni
fejre a kalapot. Feltölteni a* utctát, udvart, kertet.
Feltolni dombra a taligát. Felnyomát, felütés, felvarrás. FöUerjetttö levél; fölemelő rúd. 8) valaminek
nyugalmas vagy ép állapotából ellenkezőbe áttételét
vagy átmenetelét, mi némileg magasabb irányban történik, pl. Felát, felkapál, felttant, felvág, feltör, feldarabol, felhasogat, felkever, feltavar, felforr, feldagad , felpuffad, felágaskodik, feUámastkodik, felkerekedik. Különösen az érzések, indulatok mozgalmait
jelentő igékkel párosul, pl. Felindúl, fölgerjed, fellátad, felbostonkodik, fölhevít, fölmérgettí, felbostont,
felötttönöf, felbátorít, felbittat stb. 4) teljességet,
végrehajtást, mely esetben gyakran a latin ptr, a
német ver, a szláv pre szókkal rokon, pl. Fölemétztettc, fölette, feütta minden javát. 6) járul igékhez,
melyek valamely hivatalra, szolgálatra, szerződésre
viszonyló képességet, kötelességet jelentenek, pl.
Föletketni át új tistteket. Felavatni valakit papnak.
Fölttentelni a püspököt. Felfogadni a otelédeket. FelMni, felszólítani tégelyre a stomstédokaí. 6) Átv. ért.
valaminek napfényre derítését, kitüntetését, eléadását
jelenti. Új gépet feltalálni. A kéretett tárgyat föllelrti.
Saját érdemeit felhordani. A tolvajokat felkutatni. A
leetkét felmondani. 7) az önh. igéknek gyakran áth.
értelmet ad, pl. Feldbttölíe vagyonát. Feldörömbölték
öt álmából. Ét mindent f elmúl. 8) Mint törtsökszó
eléfordúl több származékokban : felét (fölöz), fdes
(fölös), féltég, féltéget, félétleg, felett, füétte stb. A
különbséget fel ét fenn között lásd : FENN szónál.
A helyesírást tekintve, önmagában akár e- (vagy
e-), akár 0-vel irathatik ugyan, (a régi nyelvemlékekben is az iró tájbeszéde szerént mind három alakban
találjuk); de öszvetételekben és származékokban
ügyelni kell 1) a megkülönböztetésekre, így íülönbözöí: f elé, fölé,-fele*, fölöz,-felet, fölös; az elsőbbek/<£ (valaminek fele) szótul származván; 2) a változatosságra és szebb hangzásra; így ha a szó mánk
részében e vagyon, föl helyesebben fog állaní, pl.
fölmegy, fölerettt, föOceret, fölperes, föltekint, fölénmél stb.; egyebütt, kivált pedig ha a másik részben is
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ö vagyon, szebb a nyilt «, pl. feltakar, fellázít, fel- válasz, válaszol, válik stb. származékokban, továbbá
vállal , felold, féltő, felült, felkutat, felönt stb.; ezek völ, mint a völgy (vallis) gyöke. V. ö. —VÉL, módo•zerént: felfödöz v. fölfede*, de sóba sem fölfödVz, sító névrag és VÁL, ige. Idegen nyelvekben haigyfSlperet v. felpörös; éles hangzók ú. m. é, i, í sonló a sínai puán (dimidium rei), szláv pól, és finn
mellett mindkétképen állhat, pl. feltétel v. föltétel, puoli (fél), héber-arab palack, svéd, holland half, néféltig T. folség, felébred v. fölébred, felkéttfil v. fölté- met halb stb.
FÉL, (2), fn. tt. fél-t v. felet, tb. felek. Személyttül; feUr v. fölir, f elmet v. fölriet stb.
FEL (2), v. FÉL, v. FÖL, (eredetére nézve ragozva : felem, feled, fele stb. 1) Két egyenlő részre
ugyanaz a föntebb! szóval) fh. tt fel-t v. fél-t, v.föl-t, osztott egésznek egyik része. A kenyér felét megenni.
tb. fel-Oe v. fél-ék, v. föl-ök. Valaminek felső része. Az esztendő felét betegágyban tölteni. Jószágának egyik
.És ő robajokat a vehemre hányván, Jézust felire felét elpazarolta, másik felét zálogba vetette. 2) Oldal,
ültetek." Tatrosi codei. „EB vivé ötét egy verem valamely testnek vagy dolognak egyik oldala. A hátfelire." Pesti Gábor meséji. Ma eléfordul tej-föl ősz- nak innenső vagy túlsó fele. A város egyik felét vít,
a másikat erdő keríti. Egyik félen sár, másik félen
vetett szóban.
FEL, (3), elvont gyöke a) feled, feledékeny, fe- homok. Több félről vizsgálni a tárgyat. 3) Párt, rész,
lejt szóknak, b) felel, felelet, feletel származékoknak. szakadás, felekezet, egymás ellen álló peres személyek vagy testületek egyike. Tisztujitáskor három
Mindkettő alapfogalomra nézve a fél névhez rokonítfélre szakadtak a rendek. Ö a mi felünkhöz tartozik, a
ható, mennyiben feledni valamit ám. az emlékező tehetségből mintegy félretenni, elmellőzni, s felelni ám. mi felünkön van. A peres feleket megegyeztetni. Kérető
beszédet felezni, t. i. a kérdésre tett válaszolás által. fél, keresett fél. Elitéit fél, feloldozott fél. 4) Társ,
barát, valakinek vagy valaminek részén levő. Ügyfél
FEL (4), v. FÉL, v. FÖL, indulatszó .melylyel va- ám. ügytúrs. Váronfél, a régi kéziratokban ám. pollakit nyugvó, csendes állapotból tevékenységre, mun- gártárs. VSfél, a vő részén levő, a vőnek barátja.
kára szólítunk, riasztunk. Fel legények, itt át ellen- „Látjátok feleim, szömtökkel." (Régi halotti beszéd).
ség ! Fel, fel tehát, virraszszatok ti népek a magyar „Szeressed te feledet ment ten magadat." Tatrosi
honon ! (Czuczor). Fel Endre. Béla fel ! (Vörösm.).
codex. Keresztény feleim ! b) Ezen öszvetett szóban
FÉL, (1), mn. tt. fél-t v. fel-el, tb. fel-ek. 1) útfél, ám. mellék. Úton, -útfélen. „Egyebi esett az útA két egyenlő részre elosztott egésznek egyik részét felén" (alia ceciderunt secus viam). „Kik az útfelén
tevő, magában foglaló. Fél akó bor. Fél kenyér. Fél vadnak." Tatrosi codcz. G) Benmaradó raggal ám.
forint. Fél iv papiros. Fél öl cserfa. Fél mázta litzt, készülőben; vagy tökéletlenül, be nem végezve, nem
fél font hát. Fél év, fél hónap, fél nap, fél óra. Fél teljesítve. Menő f élben , búcsúzó félben, bukó félben,
gSmb, fél kör, fél hold, vagy öszvetéve : félakó, fél- vesző félben lenni. Haló félben hozták haza a verekekenyér, félforint stb. 2) A párból, párosból, kettősből désből. Eső, dűlő félben tan a ház, torony. Félben maegyik. Fél ketlyüt találni. Fél ütemmel némi. Fél radni, félben hagyni. Félben szakadt munka, terv. Féllábbal a sírban állani. Fél kézzel dolgozni. Fél fülére ben szakosítani. A csufolódást legjobb hevenyében f élttttet. Fél váll. Fél vállra öltötte mentfjét. Ctak úgy ben ttakasztani. (Km.). Omló félben van, a székelyekfelváltról bestéi velem. 3) Nem egész, nem teljes, nem nél ám. közel van a szüléshez.
tökéletes, fölszínes, a valódihoz csak némileg hasonló,
Rokon különösen a 4-ik értelemben a hellén
közelítő. Fél atya. Fél bolond. Fél ctizma, azaz kurta as)í(tí, (szomszéd; embertárs), sínai oll (propinquns),
szárú topán. Fél eleven. Fél ember. Féleszü. Fél fogra török éhl (házasfél; lakófél s öszvetételekben : isznevet. Fél födél. Fél gutaütés. Fél hitll. Fél holt. Fél lám- vagy iman-éhl ám. bitfél, orthodoius, ehliser
itten. Fél ing. Fél Utat. Fél kedv, kedvű. Fél nemes ám. törvényfél, azaz törvénytudó). V. ö. FÉL, (1) is.
(Agilis). Fél pap (Diaconus, Levita). Fél részeg. Fél
FÉL, (3), önh. m. fél-t. 1) Aggodalmas érzet
selyem. Fél sült. Fél tudói. Fele úton elérni valakit. lepi meg, melyet valamely történhető, vagy bizonyos
Fele pénze sincs, mint előbb volt. Fele jószágát eladta. rósz gerjeszt. Fél a gyermek, hí vétett, hogy megbünV. Ö. FELE.
tetik. A gyáva katona fél a harnzban. LeggyakrabA régieknél, pl. a Tatrosi codexben akár mint ban távolító ragu névvel használják. Félni a verettől,
mn., akár mint fn. az e az alanyesetben is rövid : haláltól. Ekkor némi borzadást, visszavonulást jelent
„Felelevenen hagyván" (sémivivő relicto). „Éfel— egyszersmind. A dühös eb fél a víztől. Félni a kígyó(=éjfél=)koron (média nocte).
tól, békától. Senkitől nem félni. Soktól fél, a kitől toSzármazékai : feleketik, felel, feles, feleség, felé, kán félnek. (Km.). A régieknél gyakrabban rajta és
féle, fele* stb.
azon szókkal fordul elő. Félek rajta (Thelegdi). Azon
E szóban az elválás, különösen kettészakadás, l félek, hogy bajom esik. Ez utolsót a nép ma is szettéilletőleg oly dolgok alapfogalma rejlik, melyek mint ben használja. 2) Nem merek, nem bátorkodom. Estve
kiegészítő részek egymásnak rokontársai, de külön- vagy éjjel fél a temetőbe menni. Fél át erdőn keresztül
külön állanak vagy váltogatják egymást. Ennélfogva menni. Fél iskolába menni, mert nem tanult. Ez érteegyezik, sőt azonos vele azon fel, melyből felel, fele- lemben mindig határtalan igével jár. 3) Tárgyesettel
1
sel (felváltva szól, beszél) származik, s rokona vál, a némi tiszteletet, felsőbbség iránti hodolást jelent.
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FÜd át Itteni. Féld a térvényeket, fejedelmet. „Félik
vala ötét" Tatrosi codez.
Származékai : félelem, félemedilc v. félemiik, félékeny, félénk, félt stb.
Jelenteiét közvetlen a fuvás vagy lehelés utánzásától vette; rokonságokul tekinthetők e helyütt :
a szanszkrit WW (fél), s bhíru (félő), héber SnjJ, latin pall-eo, finn pel-kSSn ; nemkülönben: latin ver-eor,
franczia peur, német für-chten stb.
FÉL, (4), falu Pozsony megyében ; helyr. Félen, —re, —röl.
FÉLABLAK, (fél-ablak) ősz. fh. Az ablaknak
egyik szárnya; vagy oly ablak, melynek csak egy
szárnya van. Félablakot nyitni, felet csukva hagyni.
A folyosóra félablakot oiindltatni.
FELABRAKOL, (fel abrakol) ősz. áth. 1) A
barmot abrakkal kielégítésig ellátja, megeteti. Felabrakolni a lovakat. 2) Takarmányt, szemes eledelt
abrak gyanánt elhasznál, elfogyaszt Felabrakolni a*
árpát, rouot, kukorietát.
FELÁCSOL, (fel-ácsol) ősz. áth. Fákat ácsi
munkákra, pl. épületekre kifarag, elhasznál. Felácsölni a talpfenyöket háttetönek.
FELÁCSOLÁS, (fel-ácsolás) ősz. fű. A fának
ácsmunkákra felfaragása, elkészítése. Ily tok fenyüstál feláctolása tok munkába kerül.
FELAD, (fel-ad) áth. 1) Valamit fekvő, vagy
alacson helyzetéből felemelve oda nyújt. Feladni a
fsdkot valaki vállára. Feladni a kévét a ttekérre.
„Leesett a kalapom,
Add fel édes galambom."

(Népd.).

2) Valamit megfejtésül terjeszt elé. Mesét, rejtett ttot
feladni. Stámtani kérdett feladni. Lectkít tanulásra
feladni. 3) Evésül, ivásul nyújt, eléhoz, Töltesz valamit Feladni a kés* ételeket. Jó, válogatott borokat
adni fel a vendégeknek. 4) Egyezkedés alján vagy
erőtől kényszerítve valamit átenged. Feladni a várat
át ellentégnek. 5) Felsőbb helyen, törvényhatóságnál
bevádoL Feladni a gyilkost a vármegyének, váratnak.
6) Hittani nyelven : feladni valakinek a Mentségeket,
át Úr vacsoráját, át utolsó kenetet.
FELADÁS, (fel-adás) ősz. fn. 1) Fekvő helyzetből, vagy alacsonyabb helyről magasabbra oda
nyújtás. Kévék, ttákok, kövek feladata. 2) Kérdés,
mese, nehézség, melyet megfejtésfii terjesztnek elé.
Stámtani feladás. 3) Ételnek, italnak odanynjtása.
4) Vádoláa, bejelentés. V. ö. FELAD.
FELADAT, (fel-ad-at) ősz. fn. Elvont ért. azon
rejtvény, kérdés, mese; melyet megfejteni, avagy
munka, melyet végrehajtani kell. Kendőnek e* nehét
feladat. Át előítéleteket kiirtani nem ktSnnyü feladat.
FELADÓ, (fel-adó) ősz. fn. Aki valamit felad,
különösen, vádoló, valamely bűntettet a felsőségnél
bejelentő. Alattomos feladó. V. ö. FELAD.
FELADOOAT, (fel-adogat) ősz. áth. és gyakor.
Folytonosan, egymásután, gyakran ad fel. V. ö. FEL-
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AD. Feladogatni a téglákat a kSmiveseknek. Feladogatni a kévéket át atttagra.
FELADVÁNY, (fel-advány) ősz. fn. 1. FELADAT.
FELÁGASKODIK, (fel-ágaskodik) ősz. k. Ágaskodva fölemelkedik. V. ö. ÁGASKODIK. A sarkantyú köté ttortíott paripa felágaskodik.

FELAGGAT, FELAGGATÁS, 1. FELAKGAT,
FELAKGATÁS.
FELÁGYÚZ, FELÁGYUZ, (fel-ágyúz) ősz. áthÁgyúkkal fölszerel, megrak, megerősít. Felágyíeni a
várbástyákat, a hadi sajkákat, hajókat.
FELÁGYUZÁS, (fel-ágynzás) ősz. fn. Valaminek ágyúkkal való fölszerelése, ellátása. Tengeri hajók felágyutáta.

FELAJAL, (fel-ajal) ősz. áth. 1. FELAJAZ.
FELAJALÁS, (fel-ajalás) ősz. fn. lásd : FEL
AJAZÁS.

FELAJÁNL, (fel-ajánl) ősz. áth. Valamit magasabb lénynek, nagyobb rangú embernek vagy nemesebb czélból némi öntagadással oda nyújt, odaszán.
Felajánlani Istennek stándétínkat, életünket. Hatánknak erőnket, vagyonúnkat felajánlani.
FELAJAZ, (fel-ajaz) ősz. áth. 1) A barmot
zabolára fogja, aját vagy ajakát szorítóval felköti.
Felajatni a stilaj csikót, paripát. 2) A nyilat ás ívnek vágásába helyezvén azt lövésre elkészíti.
„ A vadász ül hosszú méla lesben,
Vár felajzott nyílra gyors vadat"
Vörösm.

FELAJAZÁS, (fel-ajazás) ősz. fh. Cselekvés,
illetőleg felszerelés, midőn valamit felajaznnk. Csikók felajatása.
FELAJK, (fel-ajk) ősz. fn. Az ajk felső része,
mely az orrhoz fekszik közelebb. A felajkat át alajk
alá storítani.
FELAKAD, (fel-akad) ősz. önh. 1) Haladásában,
menésében feltartóztattatik, s ott maradni vagy késni
kénytelen. Felakad a kocsi a sárban, homokban , a
hajó a tátonyon. Felakad a vinellete. 2) Átv. ért. veszteglő ragu névvel valamin megütközik, valami ellen
kifogása, ellenvetése van. Felakadni minden tton, aprótágon. Felakadni át ifjúság ártatlan örömein. Felakadt rajta, hogy stb. Már éten is felakadst f
FELAKADÁS, (fel-akadás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami felakad. Át utasok f elakadása. Kocsi, hajó /elakadása. Vitellet felakadása. V.
ö. FELAKAD.
FELAKASZT, (fel-akaszt) ősz. áth. 1) Valamit
magasabb helyre, függőleges állásba helyez, akaszt.
Felakastíani stégre a tarisznyát, fegyvert. 2) Akasztófára függeszt Akaststavak felt Akaststák fel!
EUbb-utóbb felakatttják. V. ö. AKASZT.
FELAKASZTAL, (fel-akasztal) ősz. áth. A felöltött hosszú ruha alját felemeli, felköti, feltüzdeli,
pl. sárban, vízben járva. Felakasttalni a tuba alját.
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FELAKASZTALKODIK , (fel-akasztalkodik)
ősz. k. Hosszú ruhájának alját, sárban, vízben, nedves fűben stb. felköti, feltüzdeli.
FELAKASZTÁS, (iel-akasztás) ősz. fn. 1) Felfüggesztés , függő állapotba helyezés, magasabbra
akasztás. 2) Akasztófára húzás. Felakasztástól félni.
Felakasztást nézni.
FELAKGAT, (fel-akgat) ősz. áth. és gyakor.
Több hasonló vagy különféle tárgyat egymás után
felakaszt. Felakyalni a fegyvereket a szegekre. Felakgatni a ruhákat a szekrényben. V. ö. AKGAT és AKASZT.
FELAKGATÁS, (fel-akgatás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit felakgatunk. V. ö. FELAKGAT.
Fegyverek, ruhák, edények szerszámok felakyatása.

állítani a széltől lehajtott csemetét. 2) Feltesz, felhelyez valahová, magasabb helyre emel. Felállítani a
gyermeket az asztalra, székre. Felállítani a szobrokat
az épület homloktatára. 3) Átv. ért. valamit keletkeztet, alapít, épít. V. ö. ÁLLÍT.

FELAKNÁSZ, (fel-aknász) ősz. fn. Aknász a
hadseregnél, vagy a bányákban, ki más alárendelt
aknászok fölött hivatalkodik, parancsol. V. ö. AKNÁSZ.
FEL AKNÁZ, (fel-aknáz) ősz.'áth. 1) Valamely
helyet aknák által felnyit. Felaknázni a vár környékét. 2) Ásványokat a föld gyomrából napvilágra hoz.
Felaknázni a rejtett kincseket. V. ö. AKNA.

FELALMOZ, (fel-almoz) ősz. ál h. Valamely
tért alommal állati fekhelyül behint, gizgazzal, szalmával beterít. Felalmozni az ökrök, lovak alját. V. ö.
ALOM, ALMOZ.

FELÁLLÍTÁS, (fel-állítás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit v. valamit felállítunk.
FELÁLLÍTÓ, (fel-állitó) ősz. fű. Személy, ki
valamit alapít, épít, keletkeztet. Intézetek, egyesületek,
oskolák felállitóji.
FELÁLLOGAT, (fel-állogat) ősz. áth. és gyakor. Folytonosan vagy egymás után több tárgyat fekvő, ülő, hanyag helyzetéből felállít. Felálloyatni át
áztatott kendert, megkötözött gabonakévéket. Felállugatni a tekebábokat. V. ö. ÁLLOGAT.

FELÁLORCZÁZ, (fel-álorczáz) ősz. fű. Álorczába felöltöztet. Felálorczázni a tánczviyalumba menőket, az éji rablókat. V. ö. ÁLORCZA.

FELAFRÍT, (fel-aprít) ősz. áth. Apró részekre,
FELALÁ, (fel-alá) ősz. ih. Felváltva majd fel
darabkákra felvagdal, felmetél. Felaprltani a tököt a
inajd alá. Felalá járni az utczán. Felalá húzkálni a
disznóknak. Felaprítani a kolbátztölteléknek való hús/.
kút sudarát. Felalá bitkdosni a vízben. Néliutt :fel s alá.
Felaprítani tejbe a kenyeret. V. ö. APRÍT.
FÉLALABASTKOM, (fúl-aUibastrom). Az alaFELÁRAD, (fel-árad) ősz. öuh. Magasra, bizobastromnak azon faja, mely át nem látszó, VB kemé- nyos fokon túl árad. A folyó feláradt a töltések szinnyebb, mint a közönséges, valódi. V. ö. ALABAS- vonaláiy.
TROM.
FELARAT, (fel-arat) ősz. áth. Bizonyos téren
FELÁLDOZ, (fel-áldoz) ősz. áth. Kedves, drága fekvő gabonát, vagy más növényt sarlóval egészen
birtokát, jószágát, némi öumegtagadással, vagy akár- felvág, fölszed. Eyy nap feláraitok búzánkat. A leminemü indulatból bizonyos czélra oduengedi, más- arat igétől annyiban különbözik, hogy ez inkább
nak szánja. Feláldozni életét a hazáért. Feláldozni
arra vonatkozik, mi történt, amaz pedig mennyiséget
magát barátjaért. Becsületét aláualú életmódnak fel- jelent.
áldozni. Vallási ért. lelki üdvért, Istenért eltűr, elFELÁRBOCZOZ, (fel-árboczoz) ősz. áth. Árszenved valamit. Feláldozni Istennek a ssmcedétekit, boczczal, vagy úrboczokkal ellát, fölszerel. felárbaüldözéseket, fájdalmakat.
ezozni a tengeri hajókat, gőzösöket. V. ö. ÁRBOCZ.
FELÁLDOZÁS, (fel-áldozás) ősz. fn. CselekFELÁRRÓL, (fel-árkol) ősz. áth. Valamely
vés, illetőleg odaadás, odaszáiiás, mely által valamit tért árokkal, illetőleg ásóval felhányt földdel körülfeláldozunk. V. ö. FELÁLDOZ.
vesz, elzár. Felárkolni a földek lábait, az utak melléFELÁLL, (fel-áll) ősz. önh. 1) Fekvő, elterült, két, a tilosakat.
aláhajlott vagy ülő helyzetéből felegyenesedik, fügFELÁRKOLÁS, (fel-árkolás) ősz. fű. Árokkal
gőleges irányt vészen. Az előkelők előtt tiszteletből
fulbányás , körülvevéd , elzárás. Utak, rétek, földek,
felállani. Feláll a haja szála. Feláll az esőtől levert
pagonyok felárkolása.
fii, ha kiderült a nap. 2) Magasabb helyre áll. FelFÉLÁRNY, (fél-árny) ősz. fii. A test árnyának
állani a székre, asztalra. Felállani a határdombra.
széle,
melléke, mely a derékárnynál valamivel vékoKülönbözik : fennáll.
nyabb. (Penuuibra).
FELÁLLAT, (fel-állat) ősz. áth. 1. FELÁLLÍT.
FÉLÁRVA, (fél árva) ősz. ran. és fn. Árva,
FELÁLLAZ, (fel-állaz) ősz. áth. A barom állat
kötőfék vagy kantárral megszorítja. Felá/lazni a kit a halál egyik szüléjétől (apja- vagy anyjától) fosznyerges lovat. Hasonló felszerelési cselekvések : fel- tott meg.
ajat, felkantároz.
FELÁS, (fel-ás) ősz. áth. 1) Valamit mélyből,
FELÁLLÍT, FELÁLLÍT, (fcl-állít) ősz. átb. rejtekből, a föld gyomrából ásóval, vagy más szerl ) Valamit fekvő, hanyag vagy ülő helyzetéből egye- számmal napvilágra hoz. Felásni a holtak testeit. Felnes, függőleges irányba helyez, feltámaszt. Felállítari ásni az elrejtett pénzt. 2) Ásóval felforgat, felhány,
a ledőlt szobrokat. Felállítani az elesett embert. /•'•/- főlkevcr. Felásni a véleménynek t'titn földet. V. ö. ÁS.
ÁKAD. MAOT BZÓTÍB. II. KŐT.
43
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FELÁSÁS, (fel-ágas) ősz. fa. Cselekvés, midőn
valamit felásunk. Halottnak felásása. Kertnek felásása.
V. ö. FELÁS.
FELASZAL, (fel-aszal) ősz. átb. Aszalva felhasznál, aszalttá tesz. Felastalni ás eltenni való
szilvát.
FÉLATLACZ, (fél-atlacz) ősz. fn. Félselyemszövet, mely keverve selyem és len- vagy gyapotszálakból áll. V. ö. ATLACZ.
FÉLÁTALLÓ, FÉLÁTMÉRŐ, (fél-átalló v.
átmérő) ősz. fn. Az átmérőnek fele, mely a kör sugarával egyenlő hosszúságú. Máskép : küllő v. tugdr.
V. ö. ÁTMÉRŐ.
FELAVAT, (fel-avat) ősz. áth. 1) Fölszentel;
szent hivatalra bizonyos szertartások mellett feljogosít Felavatni valakit papnak, apátnak. 2) Tisztaégbe,
hivatalba igtat, bevezet. 3) Valaminek használatát
megkezdi. Felavatják a házat, midőn felépülése után
bele mennek lakni. V. ö. AVAT.
FELAVATÁS, (fel-avatás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valakit v. valamit felavatnak. Papok, tisztviselők felavatása. V. ö. AVAT, FELAVAT.
FELÁZIK, (fel-ázik) ősz. k. Szilárd, szivós,
kemény állapotából valamely nedv által lágy, híg,
folyó állapotba megy által. Felátik ae út a sok esőben. Felázik a csitmatalp a sárban. Felátik a vízbe
tett só, a meleg kávéba vetett etukor. V. ö. ÁZIK.
FELÁZTAT, (fel-áztat) ősz. áth. Szilárd, szivós,
kemény testet valamely nedv által lágygyá, híggá,
folyóvá tesz. A fenékvíz feláttatja a földet. A csáva
feláztatja a bőröket. A vü feláttatja a tót. V. ö. ÁZTAT.
FELBALLAG, (fel-ballag) ősz. önh. Ballagva
felmegy valahová. Felballagni a hegyre. Pestről felballagni a budai várba. V. ő. BALLAG.
FÉLBALRA, (fél-balra) Hadi vezényszó, s ám.
homlokegyenes állásodból félig baloldalra fordulj;
azaz arczodat azon iránynak fordítsd, mely felé előbb
baloldalad állott. Félbalra ! indulj !
FELBÁNYOL, (fel-bányol) ősz. áth. A bányában ásott, vagy folyókból szerzett erezet pénzverésre
felhasználja, pénzzé veri. Felbányolni az aranyat,
ezüstöt, retet. V. ö. BÁNYOL.
FÉLBÁRSONY, (fél-bársony) ősz. fn. Bársonyhoz hasonlító szövet, melynek alapja lenből, bélfonala pedig selyemből vagy teveszőrből van.
FELBÁTORÍT, (fel-bátorít) ősz. áth. Valakit
bátorságra felbuzdít, felbiztat, félénksdgből kivetkőztél. Felbátorítani a szerényt, a magában nem bitót.
Kegyességed felbátorít, hogy előadjam panaszomat. V.
ö. BÁTORÍT.
FÉLBEHAGY, jobban: FÉLBENHAGY, 1. ezt.
FÉLBENHAGY, (félben-hagy) ősz. áth. Valamit megkezd, de cl nem végzi; folytatni megszün.
Félbenhagyni az építést. Félbenhagyni a megkezdett
könyvet. Néha segítő ragu névvel használtatik. Félbenhagyott vele. Félbenhagyott a nagy pompával. Ét
esetben őnható értelmű.

FÉLBENHAGYÁS—FELBffiÓ
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FÉLBENHAGYÁS, (félben-hagyás) ősz. fn. A
megkezdett munkának, vállalatnak, cselekvésnek benem végzése, mintegy félállapotban megszakasztása.
FELBENHAGYÓ, (félben-hagyó) ősz. mn. Változó, ami majd neki kezd, majd abban marad, megszün. Félbenhagyó ittálcosság, lát, hóbortostág.
FÉLBENSZAKAD, (félben-szakad) ősz. önh.
Valamely munka folyamata megszűnik, mielőtt kellőleg bevégeztetett volna.
FÉLBENSZAKADÁS, (félben-szakadáo) ősz.
fn. Valamely munka megszűnése annak folyamata
közben.
FÉLBENSZAKASZT , (félben-ezakaszt) ősz.
áth. Valamely folyamatba vett, megkezdett munkát
végezetlenül abbanhagy, megszűntet, mintegy félig
FÉLBENSZAKASZTÁS , (félben-szakasztás)
ősz. fn. Megkezdett munkának végezetlenül abbanhagyása.
FELBÉREL-v. FOLBEREL, (fel- v. föl-bérei)
ősz. áth. Valakit bizonyos tettnek, különösen gonosznak végrehajtására bérben felfogad, ígéretek által felösztönöz, felbujt. Felbérleni holmi csavargókat valakinek megverisére. Orgyilkosokat felbérelni. V. ö. BÉREL.
FELBÉRZENKÉDIK, jobban : FÖLBÉRZENKÉDIK, (föl-bérzenkédik) ősz. k. Berzenkedve fölkel, feltámad valaki v. valami ellen. Haragjában fölberzenkedik, mint korcsok. V. ö. BERZENKEDIK.
FÉLBESZAKAD, FÉLBESZAKASZT, lásd:
FÉLBENSZAKAD, FÉLBENSZAKASZT.
FÉLBESZERBE, (azaz: félben-szerben). A székelyeknél ám. félig meddig. (Kriza János).
FELBÍBOROZ v. FÖLBÍBOROZ, (fel- v. fólbíboroz) ősz. átb. Bíborral fölékesít, bíborszövetü ruhába felöltöztet.
FÉL- v. FÖLBIGGYESZT, (fel- v. föl-bigygyeszt) ősz. áth. Biggyesztve feltol, felemel, feltart,
felakaszt. Felbiggyestteni át ajakát. Holmi csecsebecséket felbiggyestteni öltönyére. V. ö. BIGGYESZT.
FEL- v. FÖLBILLEN, (fel- v. föl-billen) ősz.
önh. Billenve felugrik, fölemelkedik, felnyomúl. Felbillen a mérték serpenyője. Fölbülen át erífsen ringatott bSlcsb'. V. ö. BILLEN.
FEL- v. FÖLBILLENÉS, (fel- v. fól-billenés)
ősz. fn. Billenve felnyomulás, fölemelkedés, feldőlés.
V. 6. BILLEN, BILLENÉS.
FEL- v. FÖLBILLENT, (fel- v. fól-billent) ősz.
áth. Valamit billentve feltol, felnyom, felfordít Felbillenteni a mérUserpenySt. Felbillenteni a kisded csónakot. V. ö. BILLENT.
FEL- v. FÖLBÍR, (fel- v. föl-bír) ősz. átb. Valamit fölemelni képes, felvinni elegendő ereje van.
Felbirni vállra a tsákot. Felbírni a hegyre a terhet.'
V. ö. BÍR.
FEL- v. FÖLBIRÓ, (fel- v. föl-biró) ős*, fn.
Feltörvényszéki biró, kihez a pert fólebb lehet vinni.
Kűlüuboztetéttti 1. FŐBÍRÓ.
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FELBIZGAT, (fel-bugát) ősz. áth. Bizgatva
az érzőkeket mozgásba hozza, indulatra gerjeszt,
különösen mások elleni felkelésre ösztönöz , f elbúj t.
V. ö. BIZGAT. A székelyeknél : felbizget. Felbitgette az estit. Azt a dogot minek bizgeted annyit f nem
hallgatsz el véle f (Kriza János).
FELBIZTAT, (fel-biztat) ősz. áth. Valamely
cselekrésre biztatás által rábír, rávesz valakit, különösen sikert Ígérve rábeszél valamire.

Felbontani a zsákban levő gyapjút. Felbontani a levelet. 3) Megszeg, megszüntet. Felbontani át egyezkedést, a, békét. V. ö. BONT.
FELBORDÁZ, (fel-bordáz) ősz. áth. A szövőszék bordájára felhúz. A takács felbordázza a munkába vett fonalat. V. ö. BORDA.
FELBOROZDÁL, (fel-borozdál) ősz. áth. Borozdával vagy borozdákkal felhasít, felhasogat. Felborozdálni a határ széleit. Felborozdálni a szántóföldnek kijegynett gyepet. V. ö. BOROZDA.
FELBORZAD, (fel-borzad) ősz. önh. Borzadva
fölemelkedik, főimerevedik , felijed , rémülésbe esik.
Felborzad minden haja szála. Felborzadt ijedtében.
Felborzadt belé. V. ö. BORZAD.
FELBORZASZT, (fel-borzaszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy valami felborzadjon. Felborzaszíja haját. Felborzasztani a meggerebenezetí lent, kendert. 2)
Átv. ért. nagy rémülésbe ejt. Felborzasztani valakit
a közelítő veszély említésével. V. ö. BORZASZT.
FELBORZAZ, (fel-borzaz) ősz. áth. Vékony
szálas testet úgy fölkever, felzavar, hogy szálai borzasak, kóczosak, gubanczosak legyenek. Felborzazni
a sima hajakat, a madár tollai t. V. ö. BORZ, BORZAZ.
FELBOSZONKODIK, (fel-boszonkodik) ősz. k.
Boszonkodva vagy boszuságra gerjed , felindúl, fellobban. V. ö. BOSZONKODIK.
FELBOSZONT, (fel-boszont) ősz. áth. Boszura,
bosznságra gerjeszt, felindít, haragra lobbant valakit.
FELBOTORKÁL, (fel-botorkál) ősz. önh. Botorkálva fölmegy valahová. Felbotorkálni a lépcsőkön
a felső emeletbe. Teli fejjel alig bírt felbotorkálni a
pinczéböl. V. ö. BOTORKÁL.

FELBOCSÁT, (fel-bocsát) ősz. áth. Megengedi,
hogy valaki fölmehessen valahová. A békeköveteket
felbociátani az ostrom alatt lévő várba.
FELBODORODÁS, (fel-bodorodás) ősz. fn. Bodor alakúvá képződés, bodorrá felkanyarodás. V. ö.
BODORODIK.
FELBODORODIK, (fel-bodorodik) ősz. k. Sima
vagy függő helyzetéből felkanyarodik, bodor alakúvá
képződik. Ftlbodorodott a haja. Felbodorodoít a tuba
ttSre, a birka gyapja. V. ö. BODOR.
FELBODROZ, (fel-bodroz) ősz. áth. Bodrokkal
felékesít, felczifráz. Felbodrozni a haj f Úr t őket.
FELBODROZÁS, (fel-bodrozás) ősz. fn. Bodrokkal felékesítés, feldíszítés ; bodrossá tevés.
FELBOGLYÁZ, (fel-boglyáz) ősz. áth. Boglyákba felrak, felgyújt. Felboglyázni a lekaszált színál.
L. FELBUGLYÁZ.
FELBOGLYOZ, (fel-boglyoz) ősz. áth. valamit
boglyossá tesz , felcsucsoz , feltornyoz. Felboglyotni
a hajat.
FELBOJTOZ, (fcl-bojtoz) ősz. áth. Bojtokkal
felszerel, felékesít. Felbojtozni a díszhintót.
FELBOLDOQÚL, (fel-boldogul) ősz. önh. Boldog állapotra fölemelkedik, fölvergődik.
. FELBOLYHOZ, (fel-bolyhoz) ősz. áth. Felkóczosít, hajat, szövetet, szőrt, kendert, tollat stb. bolyhossá tesz, felgubancsoz. Felbolyhotni a kalapot. V.
«. BOLYH.
FELBOMLIK, (fel-bomlik) ősz. k. Ami öszvekötve, csomóba fűzve volt, kötelékeiből fölfejlik. Felbomlott a tták szája. Átv. ért. mondjuk szerződésről,
egyezkedésről, alkuról stb. midőn foganatba vétel előtt
megszűnik , megszakad. Felbomlott az alku.
FELBOMOL, (fel-bomol) ősz. önh. Belső működés által feloszol, részeinek öszvefűggése megszün. Felbontói a meghasonlott társaság, egyesület. V.
ö. BOMOL.
FELBOMLOTT, (fel-bomlott) ősz. mn. Minek
részei egymással öszveköttetésben lenni megszűntek.
Felbomlott társulat. Felbomlott rend. V. ö. BOMLOTT.
FELBONCZOL, (fel-bonezol) ősz. áth. Bonczolva részekre választ, a részelnek öszveköttetését
bonczolás által megszünteti. Felbonczohii az emberi
hullát, a levágott marhát. V. ö. BONCZOL.
FELBONT, (fel-bont) ősz. áth. 1) Az öszvoköttetésben levő részeket egymástól elválasztja, feloszlatja. Felbontani a könyuet. 2) Felnyit, felzár, feltör.
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FELBOTORKÍZ, (fel-botorkáz) ősz. önh. 1.
FELBOTORKÁL.

FELBÖFFEN, (fel-böflen) ősz. önh. 1) Böfienve felnyomúl, feltolódik. Felböffent belőle a pálinka,
a foghajmás kolbász. 2) Böff hangon felkiált. FelbSffen az éjjeli neszre az oreb. V. ö. BÖFFEN.
FELBÖFÖG, (fel-böfög) ősz. önh. Gyakori böfógés által feltolódik, felnyomúl. Felböfög gyomrából
a kelletlen étel. V. ö. BÖFÖGÉS.
FELBÖK, (fel-bők) ősz. áth. Valamibe belebök
és felemeli. Villával felbökni a földre esett konczot.
Pajkos értelemben ám. a nőt terhbe ejti.
FELBÖR, (fel-bőr) ősz. fn. A testnek legkfilső
bőre, különböztetésül a belebb levő bőrtől. Az emberi
test felbörében (epidermis) nincs vér. A barmok felbSre
barkái szokott lenni.
FELBÖRÖCZKÖL, (fel-böröczköl) ÖBZ. áth. Az
ágyút az ágyutaligához köti. V. ö. BÖRÖCZK.
FELBŐSZÍT, (fel-böszít) ősz. áth. Valakit anynyira felingerel, felboszont, hogy bőszszé lesz. V. ö.
BŐSZ.
FELBÖSZÍTÉS, (fel-böszítés) ősz. fn. Cselekvés, melylyel valakit böszülcsig felingerelnek.
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FELBŐSZÜL, (fel-bősztil) ősz. öuh. Bősz indulatra gerjed, felingerűt. V. ö. BŐSZ.
FELBŐSZÜLÉS, (fel-b«szülés) ősz. fn. Bősz
indulatra gerjcdés, fclingerülés.
FELBÚ, (fel-bú) ősz. áth. Valamit búvá, búvárkodra felkutat, fölkeres. Felbúni a levéltárakban letető okleveleket. Felbúni valamely régiséggyUjíeményt.
V. ö. FELBÚVIK.
FFLBUQLYÁZ, (fel-buglyáz v. —boglyáz) ősz.
Ath. Buglyába v. boglyába rak. A székelyeknél annyi
is, mint túlzottan felcziczomáz. Felbuglyázta a leányai, ám. minden cziczomat túlságig reá rakott.
(Kriza János).
FELBUGYGYAN , (fel-bugygyan) ősz. önh.
Bugygyanva felnyomul, feltolul, felforr, felbuzog.
Minden léptére felbugygyan a fenékviz. Felbugygyan
a forró víz habja. V. 8. BUGYGYAN.
FELBUGYGYANÁS, (fel-bugygyanáa) ősz. fn.
Híg, folyó testnek bugygyanva fel tolul ásti, felnyomulása.
FELBUGYOG, (fel-bugyog) ősz. önh. és gyak.
Bugyogra felnyomul, feltolódik. Áradáskor felbugyog
a fenékvíz. V. ö. BUGYOG.
FELBUQYOROG , (fel bugyorog) ősz. önh.
Folytonosan, és sűrű apró buborékokban felnyomni,
felbugyog. Ha vitet fenekű rétre lépünk, lábunk köríti
fdbugyorog a víz.
FELBUJT, (fel-bujt) ősz. áth. Bujtva felizgat,
felbiztat valakit. Fdbujtani egyik szomszédot a maiik
ellen. V. ö. BUJT.
FELBUJTÁS, (fel-bujtás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg bizgatás, ingerlés, mely által valakit fölfa új tünk.
FELBUKIK, (fel-bukik) ősz. k. Bukva fölemelkedik, feltűnik, feltolódik. Felbukni a vit alól. Felfel bukni a lettanyáról. Szélesebb ért. feltűnik, szembetűnik , láthatóvá lesz. Át utazó előtt felbuknak a
távol tornyok, halmok, hegyek. V. ö. BUKIK.
FELBUKKAN, (fel-bukkan) ősz. önh. Bukkanva
feltűnik, láthatóvá teszi magát. Felbukkanni a sűrűből, a vetetek közöl. Felbukkan a vidra , midőn lélekzetetvetz. V. ö. BUKKAN.
FELBUKKANT, (fel-bnkkant) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki v. valami felbukkanjon.
FELBURNÓTOL, (fel-burnótol) ősz. áth. Burnótképen felhasznál, felszipákol. Egy nap egész szelencze feketét felburnótol. V. ö. BURNÓT.
FELBÚTOROZ, (fel-bútoroz) ősz. áth. Bútorokkal felszerel, feldíszít. Felbátorozni az új palotát.
FELBÚTOROZÁS, (fel-bútorozás) ősz. fn. Valamely épületnek, laknak bútorokkal felszerelése.
FELBÚVIK, (fel-búvik) ősz. k. Búvá, bujkálva,
suttomban valahová fellappang, fölmegy. A* űldüzSk
elöl felbúni a padlásra. V. ö. BÚVIK.
FELBUZDÍT, (fel-buzdít) ősz. áth. 1) Tulajd.
ért eszközli, hogy valami felbuzogjon. Felbuzdítani
nyomig által a fmckvizel. Ftlbuzditani a, vért. V. ö.
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BUZOG. Ü) Átv. ért valakit buzdítva, buzdítás által
valamire föllelkesít, ösztönöz, felindít V. ö. BUZDÍT.
FELBUZDUL, (fel-buzdúl) ősz. önh. Tulajd.
buzogva felnyomul, fölemelkedik. Felbuzdul a fakadó
forrásvíz ; felbuzdul a forralnak indult Mg tett; felbuzdul a vér. Álv. ért föllelkesül, valamely nemesebb
tettre kedvet kap, fcltüzesül. V. ö. BUZDÚL.
FELBUZOG, (fel-buzog) ősz. önh. és gyak.
Buzogva felnyomúl, felhabzik, felforr, felfakad. Felbuzog lábai alatt a rét vize. Felbuzog a forró levet.
Felbuzog a sziklai forrás. V. ö. FELBUZDUL.
FELCSAL, (fel-csal) ősz. áth. Csalva, csalás
által felhí, felidéz valahová. Felcsalni a tapasztalatlan utast valamely zsiványfészekbe. V. ö. CSAL.
FELCSAP, (1), (fel-csap) ősz. áth. 1) Csapva,
megcsapva valamit úgy fit, hogy fölfelé induljon, haladjon. Felcsapni magasra a labdát. 2) A fejrevalót,
különösen kalapot, süveget nyalkán fölteszi. Tréfás
és népies kifejezés lévén, alsó írásmódba való. Felcsapta a csákót, a bagósüveget. 3) A kártyát felfordítja. Felcsapni a tromfot. V. ö. CSAP.
FELCSAP, (2), (fel-csap) ősz. önh. Tulajdonító
ragu névvel ám. kezét adva, mis tenyerébe csapva,
valaminek ígérkezik. Felcsapni katonának. Felcsapni
bujt árnak. Segítő ragu névvel, ám. fogad valakivel.
Felcsapok veled akár száz forintban. V. ö. CSAP.
FELCSAPÁZ, (fel-csapáz) ősz. átb. Csapázva,
azaz nyom után menve felkutat, felvizslat, felfürkész.
Felcsapázni a nyulak járását. V. ö. CSAPÁZ.
FELCSAPKOD, (fel-csapkod) ősz. önh. Gyakorta fölfelé csap. A széltől hajtott hullámok felcsapkodnak a partra. A hal farkával, a madár szárnyaival felctapkod. V. ö. CSAP, CSAPKOD.
FELCSAPTAT, (fel-csaptat) ősz. áth. Valamely
ruganyos testet felhúz, felránt, hogy csapva, csap
hangot adva essék vissza. V. ö. CSAPTAT. Szélesb
ért. felnyit, feltár, feltol. Felcsaptalni a ló száját.
Felcsapíatni a pincze csapóajtajál.
FELCSAPTATÁS, (fel-csaptatás) ősz. fn. Cselekvés , midőn valamit felcsaptatnnk. V. ö. FELCSAPTAT.
FELCSATOL, (fel-csatol) ősz. Áth. Valamit
csattal felköt, felszorít. Felcsatolni derékra a kardot,
fejre a sisakot. Felcsatolni a hintó oldalára a kalaptokot. V. ö. CSATOL.
FELCSATTAN, (fel-csattan) ősz. önh. 1) Csattanva felfakad, felnyílik, f öl reped. Felcsattan a* ö*zvenyomott hupolyag. Oly kövér, csakhogy fel nem csat'
tan. Felcsattan át ajtó. 2) Hirtelen haragra lobban,
kifakad ; máskép : felpattan.
FELCSAVAR, (fel-csavar) ősz. áth. Valamit
csavar módj&ra felhúz, főitekéi-, felgöngyölít Felcsavarni a kötelet a csigára. Felcsavarni a húrt.
FELCSAVAROL, (fel-csavarol) ősz. áth. Valamit szoros ért vett csavar ':Hal felhúz, fclszorít, megerősít. Felcsavarobti kenés vi'geit a kocsitengelyt. Felcsavarolni falra a ruhntnrló fogast. V. ö. CSAVAR.
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FELCSENGET, jobban : FÖLCSENGET v.
FELCSÖNGET, (fól-csénget) ősz. áth. Csengetve,
csengetytthanggal felébreszt, fölver valakit álmából,
hevertéböl. V. ö. CSENGET.
FEL- v. FÖLCSÉPEL, (fel- v. föl-csépel) ősz.
áth. Bizonyos mennyiségű gabona esépelését egészen
bevégzi. Az egyik búzaasztagot már felcsépelték, most
a másikhoz fognak. V. ö. CSÉPEL.
FEL-, jobban : FÖLCSÉPÉRÉDIK, (föl-csépérédik) Ősz. k. Lassan-lassan, mintegy csippelcsoppal,
cseppenként felnövekedik. Lám, a kis leány, hogy
fölcseperedett.
FEL-, jobban : FÖLCSERÉL, (föl-cserél) ősz.
áth. 1) Szoros ért. .szerződött csere utján valamit
felvált, helyette más hasonbccsűt vesz által. Felcserélni a pipát pipával, a bitzát rozszsal, 2) Szélesb ért.
valamely tárgy helyett készakarva vagy tévedésből
mást választ, mást visz el. Felcserélni nagy gyülekezetben a kalapot, köpönyeget. 3) Átv. ért. az clébbi
életgondolkozásinódot, lakást, foglalkodást másra
változtatja. Vallást, elvet felcserélni. Kési mesterséget
kalmársággal, diákságot katona élettel felcserélni. V.
ö. CSERÉL.
FEL-, jobban : FÖLCSERÉLÉS , (föl-cserélés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit felcserélünk.
FEL-, jobban : FÖLCSEREPÉSÉDIK (föl-cserepcscdik) ősz. k. Fölrepedez, felpattog. Mondják
a sima fóldszinről, bőrről, héjról, kéregről. Fölrserepesedett a tenyere, talpa. V. ö. CSEREPES.
FEL-, jobban : FÖLCSEREPEDZIK , (föl-cserepedzik) ősz. k. 1. FELCSEREPÉSÉDIK.
FEL- v. FÖLÖSÉVEL, (fel- v. föl-csével) ősz.
áth. A fonalat csévre föltckeri, felhúzza. V. ö. CSÉV.
FEL- v. FÖLCSÉVÉZ, (fel- v. fól-csévéz) ősz.
áth. 1. FELCSÉVEL.
FEL- v. FÖLCSIGÁZ, (fel- v. föl-csigáz) ősz.
áth. Tulajd. ért. cni£cával felhúz, fölteker. Felcsigázni
kaiból a vedret. Felcsigázni toronyba a fiarangot. Átv.
ért. túlságosan fölveri valaminek árát, becsét; valamit túlcrötct, igen magasra emel. Felcsigázni a gabona árát. Felcsigázni az észt, gondolatot, képzelb'dést.
Felcsigázni igényeit, körrfeléseit, vágyait. V. ö. CSIGÁZ.
FEL- v. FÖLCSIGÁZÁS, (fel- v. föl-csigázás)
ősz. fn. 1) Csiga általi felhúzás, föltekerés. 2) Tulerőtctés, túlságos fölemelés. V. ö. FELCSIGÁZ.
FEL- v. FÖLCSINÁL, (fel- v. föl-csinál) ősz.
áth. 1) Valamit magasra főihelyez, felállít, felfüggeszt.
Felcrinálni az ablakfüggöny>iket, a csenge/yiíhuzót, a
lámpát stb. 2) Aljas beszédben ám. nőszemélyt, különösen leányt teherbe ejt, viselössé tesz.
i
FEL- v. FÖLCSINÁLÁS, (fel- v. föl-csinálás)
ősz. fn. Cselekvés , midőn valamit v. valakit fclcsi- I
nálnak. V. ö. FELCSINÁL.
l
FEL- v. FÖLCSINOSGAT, (fel- v. föl-c&inos- \
g:it) ősz. áth. és gyakor. Csinos nlakuvá felkészítgcf,
elrendezhet. Felruínntigntni a tánnferrmrl, a bútnrnJcat.
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Fdcsinosgatni a templomba menő gyermekeket. V. ö,
CSINOSGAT.
FEL- v. FÖLCSINOSGATÁS, (fel- v. föl-csinosgátas) ősz. fn. Cselekvés, midőn felcsinosgatunk valamit v. valakit.
FEL- v. FÖLCSINOSÍT, (fel-csinoaít) ősz. Áth.
Csinossá felkészít, elrendez, csinos alakba felöltöztet.
Felcsinosítani a szobát, bútorokat. Felcsinosítani magát. V. ö. CSINOS.
FEL- v. FÖLCSINOSÍTÁS, (fel- v. föl-cainositás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit felcsinosítunk. Gyermekek fdcsinotitása. Stobának, bútoroknak felcsinositása. V. ö. FELCSINOSÍT.
FEL- v. FÖLCSÍP, (fel- v. fól-csíp) ősz. áth.
Valamit csípve, csípővel fölvesz, fölemel, felkap.
A legelő liba felcsipi a füvet. A tobak f elcsípi a fehér
kutyahulladékot (km.). Tréfásan szólva : pénzt, fizetést fölvesz, könnyű módon magáévá tesz. Felcsiplem
száz forintot. Csipd fel, ha tudod. Szinte tréfásan , és
önh. ért. felönt a garatra, megittasodik. Felcsipett a
borocskából, máskép : becsíp. V. ö. CSÍP.
FEL- v. FÖLCSIPÉGET, (fel- v. föl-csipéget)
ősz. áth. és gyakor. Csipcgetve felkapdoz, fölszedeget. A kis csibék felcsipegetik a kásaszemeket. A libák
felctipegetik a fiivet. V. ö. CSIPEGET.
FEL- v. FÖLCSIPÉRÉDIK, (fel- v. föl-csipérédik) ősz. k. I. FELCSÉPÉRÉDIK.
FEL- v. FÖLCSIPESZKÉDIK, (fel- v. föl-csipeszkédik) ősz. k. Csipeszkedvc, csimbeszkedve, csimpajkodva valakire vagy valamire felakaszkodik , felcsüggcszkedik. A kis gyermek anyja nyakába felcsipeszkedik. A borsószár a karóra felcsipeszkedik.
FEL- v. FÖLCSIPKÉD, (fel- v. föl-csipkéd)
ősz. gyak. áth. Csipkedve holmit felszed, felszakgat.
FEL- v. FÖLCSIPKÉZ, (fel- v. fól-csipkéz)
ősz. áth. Csipkével vagy csipkékkel felékesít, feldíszít, felcsinosít. Felcsipké.zni a női kalapot, fejkStöt.
V. ö. CSIPKE.
FELCSÓKOL, (fel-csókol) ősz. áth. Csók által,
csókolva felszí, felébreszt. Felcsókolni a kedves tönyöit. Felcsókolni álmából a kisdedet. Költői nyelven :
a nap sugarai felcsókolják a harmatgyöngyöket.
FEL- v. FÖLCSIRÁZIK, (fel-csírázik) ősz. k.
Csirája felbuvik, csirákat hajt, csirába megy által.
Felcxirázik a vén saláta. Felcsirázik sok esőben az asztag. V. ö. CSÍRÁZIK.
FELCSOPORTOZIK, (fel csoportozik) ősz. k.
Csoportokká válva, szakadozva felrögösödik. Felcsoportozik a megszáradt és feltiprott sár. Átv. ért. seregescn fel tódul valahová. Felcsoportozik a pesti nép a
budai hegyekre.
FELCSÖRÖL, (fel csőről) ősz. áth. lásd : FELCSÉVÉL.
FELCSUCSORODIK, (fel csucsorodik) ősz. k.
Csucsos alakban fölemelkedik, csucsosra hegyesedik.
Csizmája orra ft-lcsucsorodik. V. ö. CSUCSOS, CSUCSORODIK.
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FELCSÚSZ, (fel-csúsz) ősz. önh. Önerejével
csúszva felhat, felnyomúl. A kígyó felemlít a fára.
V. ö. CSÚSZ.
FELCSÚSZIK, (fel-csúszik) ősz. k. Csúszva
felhat, felnyomúl, de nem belső, hanem külső erőtől
hajtva, segítve. Felctústik a ttán a dombra, ha hutták vagy tojjak. Felcnitnk a oSitáju üng, ha a, kés
fölemelkedik. V. ö. CSÚSZIK.
FELCSUSZTAT, (fel-csueztat) ősz. áth. Eszközli, hogy valami felcsuszssék, csúsztatva feltol,
felnyom. Felctutztatni korctolydn a borkordót ttekérre. Felciuittatniattdntadombra. V. ö. CSÚSZTAT.
FELCSÜTÖRKÖDIK, (fel-csfitörködik) ősz. k.
Két kezénél fogva felkapaszkodik valahová, hogy
lába ne érje a földet. FelotUtörkSdni a mettergerenddra, a fa ágára. Székely szó.
FELCZAFRANGOZ , (fel-czafrangoz) ősz. áth.
Czafranggal vagy czafrangokkal felékesít, felczifráz.
Fdcnafrangotni a lószerttdmot, a kottökM. V. ö. CZAFRANG.
FELCZAMMOG, (fel-czammog) ősz. őnh. Czammogó léptekkel fölmegy valahová. A medve felctammog a hegyoldalra.
FEL- v. FÖLCZIBÁL, (fel- v. föl-czibál) ősz.
áth. Czibálva főiébreszt, fölkelni kényszerít valakit.
Felctibálni a heverő itolgát. V. ö. CZIBÁL.
FEL- v. FŐLCZICZOMÁZ, (fel- v. fol-cziczomáz) ősz. áth. Cziczomákkal felékesít, feldíszít. Felcfictomáxni a bábut, kú gyermeket. V. ő. CZICZOMA.
FEL- v. FÖLCZIFRÁZ, (fel- v. fól-czifráz) ősz.
áth. Czifrákkal, czifraságokkal fölékesít, czifrán felöltöztet. Felctifrátni a ttoba falait. Felctifrátni virágokkal, utótagokkal a kalapot. Felctifrátni magát. V.
ö. CZIFRÁZ.
FEL- v. FÖLCZIFRAZÁS, (fel- v. föl-czifrázás)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit v. valamit felczifrázunk.
FEL- v. FÖLCZIHELÖDIK, (fel- v. fól-czihelődik) ősz. k. Czihelődve fölkel, s menni készül. V.
ö. CZIHELŐDIK.
FEL- v. FÖLCZIPELKEDIK, (fel- v. fól-czipelkedik) ősz. k. Nagy nehezen emelíti magát.
' FEL- v. FÖLCZIPEL, (fel- v. föl-czipel) ősz.
áth. Czipelve, azaz nehezen emelve, maga után húzva
felvisz, felhord. Feletipelni holmit a padlóira, a toronyba. V. ö. CZIPEL.
FELCZIPŐ, (fel-czipő) ősz. fn. Czipő, melyet
sár, hó vagy hideg ellen csizmára vagy más czipőre
szokás húzni; különösen, a sár ellen valót sárctipünek mondják.
FELDAGAD, (fel-dagad) ősz. önh. Dagadva
felnyomúl, fölemelkedik, feldomborodik. Feldagad a
megkelt kovátt. Feldagad a pihegS kebel. Feldagad a
daráit- vagy méhcsípte tett. V. ö. DAGAD.
FELDAGASZT, (fel-dagaszt) ősz. áth. Azt teszi, hogy feldagadjon, hogy dagadva feldomborodjék,
fölkeljen. Fddaganlani a kenyérnek való tintát. A
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tok ttekér, marha, feldagatttja a tarát. V. ö. DAGASZT.
FELDARABOL, (fel-darabol) őaz. áth. Darabokra feltör, felvág, felszakgat, fölmetél stb. Feldarabolni a fiit, kenyeret. Feldarabolni kitebb telktkre
a punlát. Feldarabolni a levágott marhát. V. ő. DARABOL.
FELDARABOLÁS, (fel-darabolás) ősz. fn. Darabokra felvágás, feltörés, fólmetozés stb. Fának, kenyérnek feldarabolása. Őri birtoknak többek kötött
feldflraboláta. V. ö. DARAB.
FELDARÁL, (fel-darái) ősz. áth. A gabonát
darává feli. Feldarálni égéit teák butát. V. ö. DARA.
FEL-, jobban : FÖLDERÍT, (fól-derít) ősz.
áth. 1) Tulajd. ért. a sötétet, homályt felvilágosítja;
elűzi. A kelS nap földeríti a földet. A meggyvjtott
vilárok földerítik a lötét teremet. 2) Átv. ért felvidít,
főielevenít, jó kedvre gerjeszt, a bút, komoraágot elűzi. Zenével, déuajkodáital földeríteni a tánatágot.
A jó barát vlganlaláta földeríti a ttivet. V. ö. DERÍT.
FEL-, jobban: FÖLDERÍTÉS, (föl-derítés) ősz.
fn. Cselekvés, mely által valaki v. valami földeiül.
FEL-, jobban : FÖLDERÜL, (föl-derfil) ÖBZ.
önh. 1) Világosság által a sötétség, homály eloszlik
valami fölött. Földerül át ég, ha a nap elun a felhőket vagy át éjt. Földerül a lámpák által kivilágított
terem. 2) Átv. ért komor kedve elmúlik, kedélye
felvidúl. Nyájai, mulattató korben földerulm. V. ö.
DERÜL.
FEL-, jobban : FÖLDERÜLÉS, (föl-derülés)
ősz. fn. Állapot, midőn valami vagy valaki földertil.
Égnek felderUléte. Kedvnek, ttivnek felderuléte. V. ő.
FELDERÜL.
FEL- v. FÖLDICSÉR, (fel- v. fól-dicsér) ősz.
áth. Valakit vagy valamit nagy dicséretekkel halmoz,
nagyon dicsér. Feldioiémi a hivatalra kijelelt ttemélyt.
V. ö. DICSÉR.
FEL- v. FÖLDICSÉRÉS, (fel- v. föl-dicsérés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit nagyon
dicsérünk, becsét, árát, érdemét igen magasztaljuk.
FEL- v. FÖLDIRIBÉL, (fel- v. fól-diribel) öas.
áth. Diribekre, ázás kisebb darabokra feloszt, felvág,
fölmetél stb. Feldiríbelni a kolbántölteléknek való
hútt. Apróra diribelték. V. ö. DIRTODARAB.
FELDOB, (fel dob) ősz. áth. Úgy dob valamit,
hogy fölfele menjen, szálljon. Feldobni a követ a
hátra. Feldobni a laptát magáira. V. ö. DOB, áth.
FÉLDOB, (fél-dob) ősz. fn. Bogrács-, vagy üstalakú, rendszerént rézből készült, bőrrel bevont egy
fenekű hangszer, mely, ha ütik, erős tompa hangot ad.
Egytterü vagy kettőt féldob. Leginkább az egyházi és
színházi zenéknél hasmáltatik.
FELDOBOG, (fel-dobog) ősz. önh. Dobogva
fölemelkedik, felnyomódik. Feldobog a itiv. V. ö.
DOBOG.
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FELDOBOL, (fel-dobol) ősz. áth. Dobot verve,
dóbacóval felébreszt, felriaszt, fölkelt. Feldobolni reggélenként a katonákat.
FELDOLGOZ, (fel-dolgoz) ősz. áth. Tulajdonkép mondjuk iparosról, kézművesről, midőn valamely
anyagot müvek készítésére felhasznál.
FELDOMBORODIK, (fel-domborodik) ősz. k.
Belőlröl kifelé tagalva, domború alakúvá képződik,
s fölfelé nyomul, terjed. Feldomborodik a vakandoktúrát. Feldomborodik a telő hat. V. 8. DOMBORODIK.
FÉLDOMBORÚ, (fél-domború) ősz. inn. Ami
csak félig domborodott. Féldomború dimítvények az
épületeken. Féldomború faragott müvek. V. ö. DOMBORÚ.
FELDOMBORÚL, (fel-domborúl) ősz. önh.
Dombornvá lesz, vagy domború gyanánt emelkedik
fel. V. ö. DOMBORÚ.
FELDOMBOSOÜ1K, (fel-dombosodik) ősz. k.
1. FELDOMBOSÚL.
FELDOMBOSÚL, (fel-dombosul) üsz. önb. Dombossá emelkedik fel; több helyen dombjai kelnek, s
növekednek fölfelé. A sivatag homokpuszta közönként
feldombotúl. V. ö. DOMBOS.
FELDOMBOZ, (fel-domboz) ősz. átb. Bizonyos
téren dombokat hány tVl, a helyet dombok által fölemeli. Feldombozni a határszéleket. Feldombozni a
vizenyős határon keretitül menő utat. V. ö. DOMB.
FELDORBÉZOL, (fel-dorbézol) ősz. áth. Dorbézolva fölemészt, elpazarol, végképen elveszteget.
Feldorbézolni ingó, éa ingatlan vagyonát. V. ö. DORBÉZOL.
FELDÖNT, (fel-dönt) ősz. áth. Döntve fulfordít Feldönteni a kocsit, szánt. Feldönteni a hordót,
sajtárt, fazekat. Különbözik tőle , a feltaszit, f ellök.
V. ö. DÖNT.
FELDÖNTÉS, (fel-döntés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit feldöntünk.
FELDÖRGÖL, (fel-dörgöl) ősz. áth. 1) Dörgölve , dörgölés által feltör, felszakgat. Feldörgöli a
csizma a lábát. A hám feldörgöli a ló szügyét, az iga
a* ökör nyakát. 2) Dörgölve felken, felmázol. Feldörgölni a zsírt, hajat a lószerszámra. V. ö. DORGÖL.
FELDÖRGÖLÉS, (fel-dörgölés) ősz. fn. 1) Valaminek dörgölés általi feltörése, felszakgatása. 2)
Dörgölés általi fölkenés. V. ö. FELDÖRGÖL, DÖRGÖL.
FELDÖRÖMBÖL, (fel-dörömböl) ősz. áth. Dörömbölve fölver, felkölt, felriaszt valakit. Feldörömbölni át alvókat. V. ö. DÖRÖMBÖL.
FELDÖRZSÖL, (fel-dörzsöl) ősz. áth. 1) Dörzsölve, dörzsölés által feloszlat, felcsiszol. Feldörzsölni
tenyerek között a szárat dohánylevelet. 2) Dörzsölve
íolkcneget. FeldíSrub'lni a fájót tagra a kenőcsöt. V.
ö. DÖRZSÖL.
FELDÖRZSÖLÉS, (fel-dörzsölés) ősz. fű. Cselekvés, mely által feldörzsölünk valamit.

FELDŐZSÖL, (fel-dózsöl) ősz. áth. Dőzsölve,
dőzsölés által fölemészt, eleszi, eliszsza mindenét.
V. ö. DÖZSÖL.
FELDUDORODIK, (fel-dudorodik) ősz. k. Dudorodva feldagad, magasra kel, mint a felfújt duda
vagy hólyag. Feldudorodik a pofája. V. ö. DUDORODIK.
FELDÖRMÖL, (fel dörmöl) ősz. áth. Falatonként, morzsákra tördelve, harapdálva, rágicsálva elfogyaszt valamely szilárdabb állományú eledelt.
FELDUG, (fel-dug) ősz. áth. Dugva föl-, magasra tesz valamit. A vámjegyet feldugni a süvegre.
V. ö. DUG.
FELDÚL, (fel-dúl) ősz. áth. l) Dúlva felforgat,
felhány, fölkever, rendetlenségbe hoz. Feldúlni ae
ágyat, a szekrényben levő ruhákat. 2) Dúlva elpusztít, kirabol. Feldúlni a fegyverrel bevett váróit. A tatárok feldúlták Magyarországot. V. ö. DÚL.
FELDÚLÁS, (fel-dúlás) ősz. fn. Erőszakos cselekvés, mely által valamit feldúlnak.
FELDURÁLJA MAGÁT, a székelyeknél ám.
nekidurálja magát. L. DURAL.
FELDÚZ, (feldúz) ősz. áth. Valamit dázva
feltol, felüt, felnyom. Feldúzta az orrát, ajakát. V. ö.
DÚZ.
FELDUZMAD, (fel-duzmad) ősz. önh. Tulajd.
duzmadva feltolódik, felnyomd!. Felduzmad a pofája.
Átv. ért. haragra lobban, felingerül, dúlni fúlni kezd.
V. ö. DUZMAD.
FELDUZZAD, (fel-duzzad) ősz. önh. 1) Duzzadva fölemelkedik , felfúvódik. Felduzzadnak erei a
megindult vértől. Felduzzad a magát teli szívott szúnyog. Felduzzad a szelektől nyomott has. 2) Átv. ért.
haragra kel, fellobbnn. V. ö. DUZZAD.
FELDUZZASZKODIK, (fel-duzzaszkodik) ősz.
k. 1) Felfújja magát. 2) Átv. ért. kevélynek mutatkozik, vagy mint közönségesen és csak átv. ért. mondjuk : fulfuvalkodik.
FELDUZZASZT, (fel-duzzaszt) ősz. áth. Azt
teszi, hogy valami felduzzadjon. Doszuságban, haragban fcldiazasztja pofáját. A vér bősége felduztasstja
az ereket. V. ö. DUZZAD, DUZZASZT.
FELDÜHÍT, (fel-dühít) ősz. áth. Dühre, dfihödésre felingerel, felizgat. A szilaj bikát, tulkot tzelindekek által felduMteni. V. ö. DÜH.
FELDÜHÖDIK, (fel-dühödik) ősz. k. Felindúl
benne a düh, mérgében, haragjában nagyon felingerlődik.
FELDÜHÜL, (fel-dühül) ősz. önh. 1. FELDÜHÖDIK.
FELE, (fel-e) mn. A fél főnévből harmadik
egyes személy raggal ered , s ám. feléúyi, vagy fél.
Fele árán venni, adni, kérni valamit. Fele bor, fele
viz. Fele készültében, fele mentében. Fele nyereséggel,
vagy veszteséggel. Fele teherrel megkönnyebbedni.
Fele fáradsággal végezni a munkát. A régieknél ám.
társ : „Monda azért Tamás ő leié tanejtványoknak"
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(ad condiscipulos). „Ö fele szolgák" (conservi sui,
Pestinél : szolgatárs). Tatrosi codex. Innen magyarázandó a fele barát, mi rendcsen egy szóba iratik :
felebarát, azaz baráttá™, rokontárs. Felemás, azaz
tana más, nem hasonló. Felemát csizmákat, kezlyüket
hútni. V. 8. FÉL, fn.
FELÉ, (íe\-é,fél névszótól) névutó. Valaminek
irányába, valamihez közelítőleg, irányzólag. Város
felé menni. Egyik parttól mánk felé úszni. Hány f elé f
Annyi felé, sok felé, minden felé, se felé. Ki felé, be
felé, föl felé, le felé. Arra felé, erre felé. Jobb felé,
bal felé, hátra felé, külön felé, ég felé stb. Személyragozva : felém, feléd, felé v. feléje, felénk, felétek,
feléjék v. feléjük. A szó, melyet meghatároz, változás
nélkül marad, pl. torony felé, Duna felé, Bakony felé. Különbözik tőle a félé, mely értelemzavar kikerülése végett helyesebben : fölé. V. ö. FÖLÉ.
FÉLE, (fél-e, rokon vele a hellén qpvAif) mn. tt.
félét, tb. félék. A jelzett szónak utána áll, s azzal
öszveragad. 1) Bizonyos nemből, fajból, osztályból
való. Hányfélét Egyféle, két-, három-, száz, ezerféle.
Kevés-, több-, sok-, mindenféle. Különféle, semmiféle,
aeféle. Jé-, rostféle. Efelé, afelé' Annyiféle, menynyiféle.
„Annyiféle a szerelem
Az emberi szivekben,
Ahányféle a természet
Mind egyenként ezekben."
Kisf. S.
2) Valamely nemhez, fajhoz, egyénhez hasonlító.
Kutyaféle természet. Bókaféle ravaszság. Magamféle
ttegény ember. Magunkféle mester, vagy mesterek.
Mienkféle paripát láttam a vásárban. A székelyeknél
eléjön további birtokragozáesal is : félénk : Ugye te
is f élénk (= hozzánk tartozó) vagy. Sőt ezen szokatlan alakban is : félékünk = felekezetünk (Kriza J.).
3) Bizonyos testülethez vagy személyhez tartozó.
Apáttág, káptalanfélejószág. Telekiféle, Széchenyiféle
ház. Néhai Orozyféle kert. Józsr/éle intézet. (Josephinum).
FELEBARÁT, (fele-barát) ősz. fn. Keresztényi
ért. embertárs, azaz minden ember, legyen az keresztény vagy nem keresztény. Szeressed felebarátodat,
mint fennen magadat. (Üdvözítőnk szavai Káldi szerént, a Tatrosi codexben: „ Szeressed te feledet, ment
ten magadat; Pestinél már szintén : felebarátodat).
V. ö. FELE.
FELÉBB, jobban : FÖLEBB, (föl-ebb) hasonlító fokú határozó. Eredetileg e kérdésre felel: hová f
s kimutatja a magasabb irányt, helyzetet, hová törekszik. A sas fölebb szárnyal, mint a lomha túzok.
A nap kelettől délig fölebb és fölebb emelkedik. A nyelvszokás e kérdésre is használja : hol t Hivatalban,
rangban fölebb (fónebb v. föntebb) állani másoknál.
Buda vára fölebb fekszik Pestnél.
FELÉBBEZ, jobban : FÖLEBBEZ, (föl-ebbez) áth. m. fölfbbei-tem, —tél, —élt. Az ügyében
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hozott Ítéletet az alsóbb törvényszéktől felsőbb elé
terjeszti. Peremet a feltörvényszékre fölebbettem.
FELEBBEZÉS, jobban : FÖLEBBEZÉS, (foiebb-ez-és) fn. tt. fölebbezés-t, tb. —ék. 1) Cselekvés,
midőn valaki fölebbezr. 2) Maga a folebbezési irat is.
FELEBBEZÖ, jobban : FÖLEBBEZÖ, (fól-ebbez-ő) fő- és mn. tt. fölebbező-t. Aki fölebbez.
FELÉBB-, jobban : FÖLEBBFOLYAMODÁS,
(fölebb folyamodás) ősz. fn. 1) Cselekvés, midőn az
alsóbb bíró végzésétől felsőbb biróra hivatkozunk.
2) Maga az ezt tartalmazó iromány.
PELEBBI, jobban : FÖLEBBI, (fől-ebb-i) mű.
tt. fölebbi-t, tb. —ék. Fölebb való, magasabb helyzetben , irányban létező. Fölebbi tisztviselők, törvényszékek. 2) Előbb elmondott, említett, megírt. Fölebbi
szavaimból érthetni, hogy stb. Említettem már fölebbi
soraimban.
FELÉBB- jobban: FŐLEBBÜT, (fölcbb-üt)
ősz. áth. A kártyajátékban ám. alsóbb rendű vagy
értékű kártyalapra nagyobbat tesz. Szélesb ért. valamit ütőszerrel magasabbra üt. Én a laptát fölebbUlöttem, mint te.
FELÉBB-jobban: FÖLEBB VISZ, (fölebb-visz)
ősz. áth. 1) Általán, valamit magasabb helyre visz.
Fölebbvinni a terhet egy emelettel. 2) Fölebb étnél,
valaminek árát nagyítja. Ismétfolebbvittékahásárát.
3) Törvénykezési ért. ügyét az alsóbb törvényszéktől
fölsőbb elé terjeszti. Újabban alakult szóval : fölebbez.
FELÉBB- jobban : FÖLEBBVITEL, (fölebbvitel) ősz. fn. Törvényes eljárás, midőn valamely Ügyben hozott ítéletet az alsóbb rendű bíróságtól felsőbb
törvényszék elébe terjesztünk.
FELÉBB- jobban : FÖLEBBVJTVÖ, (fölebbvivő) ősz. fn. Peres fél, ki ügyét, az alsóbb bíróság
által kimondott Ítélet után , felsőbb törvényszék elé
terjeszti új itélethozás végett.
FELÉBEN, (fel-e-ben, fél névszótól) ih. 1) Fele
haszonért, felényi jövedelem fejében. Felében kiadni
a földeket. Felében kaszálni a sarját. 2) Nagyjában,
nem egészen, nem tökéletesen. Csak úgy felében tesz
mindent. Felében, harmadában. Felében esett neki a
tréfa, azaz félig kedvére, félig nem.
FELÉBŐL, (fel-e-ből) ih. Fele részből, felényiből. Feléből osztatni. Feléből örökösök.
FEL- v. FÖLÉBRED, (fel- v. föl-ébred) ősz.
önh. Alunni vagy szunnyadozni megszűnik s éber
öntudatát visszanyeri. Mély álomból felébredni. A
nagy zajra, dobszóra, harangozásra felébredni. V. ö.
ÉBRED.
FEL- v. FÖLÉBREDÉS, (fel- v. föl-ébredés)
ősz. fn. Állapot, midőn valaki alunni vagy szunnyadói
megszűnik s öntudatát visszanyeri. V. ö. ÉBREDÉS.
FEL- T. FÖLÉBRESZT, (fel- v. föl-ébreszt)
ősz. áth. Azt teszi, hogy valaki felébredjen; álmából
valakit fölver, fölkelt. Felébreszteni a cselédeket. A
táj felébreszte bennünket. V. ö. ÉBRESZT.
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FEL- v. FÖLÉBRESZTÉS, (fel- v. föl-ébresztés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit felébresztünk,
álmából fölkeltünk. V. ö. ÉBRESZT.
FEL- y. FÖLÉBRÜL, (fel- v. fól-ébrül) ősz.
önh. 1. FELÉBRED.
FELED , (fel-ed, fél névszótól, mintegy félre
tesz, fűre ejt) áth. m. feled-tem, —tél, —élt v. —t.
1) Emlékéből, emlékező tehetségéből valamit elszalaszt ; emlékezni megszűnik. Feledni a jótéteményeket.
Feledni a történteket. Feledni, amit lialluttunk, láttunk.
2) Valamit eszéből kivet, nem gondol vele. Feledni a
megbontást, a csapásokat. Feledni a szerető hitszegétét. Nehezen feledi f árka vágását, a kígyó. (Km.). 3)
Néha tárgycsct nélkül önh. ért. használtatik. O konynyen feled. Néha ja, ha űz ember feledni tud. Oszvetételei : elfeled , kifeled , fenfeled, lenfeled, benfeled
stb. Elfeledte, mit evett. Kifeledte, leveléből a legérdekesb hírt stb.
Azon kivételes igék közé tartozik, melyek d
(ad ed) képzővel uein ön hatók, hanem átható értelműek, mint : ragad (rapit), fogad, csíped. Különben :
felejt.
FELEDEK, (fel-ed-ék) fn. tt. feledék-ét. Állapot, midőn valamire nem emlékezünk , midőn valami
eszünkből kimegy. A feledés szóval igen rokon. Feledékbe ment nála a* intés. Feledékböl elmulasztani
valamit.
FELEDÉKÉNY, (fel-cd-ék ,'ny) mn. tt. feledékény-t, tb. —ék. Könnyen feledő, feledésre hajlandó,
hivtelen emlékező tehetséggel biró. A feledékeny ember pontatlan szokott lenni dolgaiban. V. ö. FELED.
FELEDÉKENYSÉG, (fel-cd-ék-éiiy-ség) fn. tt.
feledékenység-ét. 1) Az emlékező tehetségnek hibája,
midőn az könnyen feled. Feledékenységből meg nem
jelenni a rendelt órára. Feledékenységből nem tudni a
lectkét. 2) Gondatlanság, vagyis oly tulajdonság, midőn valamivel nem sokat törődünk. V. ö. FELED.
FELEDÉS, (fel-ed-és) fn. tt. feledés-t, tb. — ék.
1) Nem emlékezés; valaminek nz emlékezetből elszalasztása. Feledésből meg nem ismerni a régi gyermekpajtást. Feledésből nem vinni pénzt a vásárra. 2)
Valamivel nem gondolás, nem törődés. A megbántásnők legjobb gyógyszere a feledés.
FELEDETLEN, (fel-cd-et-len) mn. tt. feledetlen-t, tb. —ék. Ami nincs elfeledve; emlékezetben
levő, maradó. Szavaid örökre feledetlenek maradnak
előttem. Feledetlen jótétemény. V. ö. FELED.
FELEDHETETLEN, (fel-ed-het-etlen) 1. FELEDHETLEN.
FELEDHETLEN, (íel-ed-tu t-len) mn. tt. feledhetlen-t, tb.—ék. Amit feledni nem lehet, mire mindenkor emlékezni fogunk, vagy emlékeznünk kell. Feledhetlen nap, melyen először megláttuk egymást. Határozóilag ám. feledhetlenül, aoha nem feledve.
;
FELEDKÉZÉS, (fel-ed kéz < s) fű. tt. feledUtés-t, tb. —e*. Állapot, midőn valamire emlékezni
megszűnünk. Elfeledkezés, megfe/edkezés. V. ö. FELEDKEZIK.

FELEDKEZIK, (fel-ed-kéz-ik) k. m. feledkeztem, —tél, —étt. 1) Valamiről emlékezni megszűnik.
Leható ragu neveket vonz. Feledkezni a jó vagy rőt*
napokról. 2) Gondoskodni megszűnik valamiről. Feledkezik feleségéről, gyermekeiről, becsületéről, magáról. Öszvetételei : el-, megfeledkezik; ráféledhetik valamire, azaz, rábámul. A terhes asszony ráfeledkezett
valamely nyomorékra, s hasonló nyomorékot szült.
FELEDSÉG, (fel-ed-ség) fn. tt. feledség-ét. Az
emlékező tehetség hiányossága vagy hibája, melynél
fogva a dolgokra nem emlékezik. A feledékenység
szónál szűkebb és gyöngébb érielemmel bir. V. ö.
FELEDÉKENYSÉG.
FEL- v. FŐLEG, (fel- v. föl-ég) ősz. önh. Égés
által egészen elfogy. A télen minden fánk felégett.
Pesten egy év alatt sok ezer olfa felig. V. ö. ÉG.
FEL- v. FÖLÉGET, (fel- v. föl-égét) ősz. áth.
Tűz által egészen elfogyaszt, fölemészt. Egy kályhában egy télen két öl cserfát felégetni. Ás ellenség felégette a városokat és falvakat.
FEL- v. FÖLÉGETÉS, (fel- v. föl-égetés) ősz.
fn. Cselekvés, melynél fogva valamit feltüzelünk vagy
pusztitó tűz által fölemésztünk. V. ö. FELÉGET.
FEL-, jobban : FÖLEGYENÉSÉDÉS, (fólegyenesedés) ősz. fn. Egyenes állásba helyezkedés,
egyenesre emelkedés, magasodat!. V. ö. EGYENES.
FEL-, jobban : FÖLEGYENÉSÉDIK, (felegyenesedik) ősz. k. Egyenes állásba helyezkedik,
egyenesre emelkedik. V. ö. EGYENES.
FEL-, jobban : FÖLEGYENÉSIT, (fól-egyenésit) ősz. áth. Egyenes állásba helyez, egyenesre föl.
emel, felnyújt. Fölegyenestíeni meghajlott termetét
Fólegyenesíteni a széltől meggörbedt csemetét. V. ö.
EGYENES.
FELEJT, (fel-e-ít) áth. m. felejt-étt, htn. —-ni
v. — eni. L. FELED.
FELEJTÉS, FELEJTÉKÉNY, FELEJTHETLEN stb. 1. FELEDÉS, FELEDÉKENY stb.
FELEK, 1. FELLEK.
FÉLÉKÉNY, (fél-ék-ény) mn. tt félékény-t v.
—ét, tb. —ék. Aki v. ami könnyen, hamar fél, bátortalan, uyúlszivü. Félékeny nők, gyermekek. Félékeny
őzikék. Félékeny katonának nem sir az anyja. (Km.).
„Mire vagytok félékenyek." Tatrosi codex. Másképen : félénk. V. ö. FÉL, önh.
FÉLÉKÉNYEN, (fél-ék-ény-en) ih. Felesre
hajlandólag, bátortalanul, nyúlszivüleg, tartózkodva,
veszélytől óvakodva. Félékenyen járni a jég fölött.
Félékenyen menni a tengerre. Félékenyen fogni f egy vert.
V. ö. FÉLÉKÉNY.
FÉLÉKÉNYSÉG, (fél-ék-ény-ség) fn. tt. félékénység-ét. Tulajdonság, midőn valaki könnyen fél, a
felesre hajlandó, nyúlszivü. Félékenység miatt nem
mer maga lenni a sötét szobában.
FÉL- v. FÖLÉKÉSGET, (fel- v. föl-ékesget)
ősz. áth. és gyakor. Ékekkel, ékességekkel gondosan
feldíszít, felczifritz , ékessé ahkítgat V. ö KK, tá),
ÉKKS.
44
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FEL- T. FÖLÉKESGETÉS, (fel- v. fól-ékesge- Öszvetételei : Befelel. Ugyan jól befeleltem neki, ám.
tés) öiz. fii. Cselekvés, mely által valamit felékes- ' odabeszéltem, megmondtam a szivemen valót Meg'• felel. Hivatalának megfelelni, ám. teljesíteni. Várakogetttnk.
FEL- v. FÖLÉKESÍT, (fel- v. föl-ékesít) ősz zásnak, reménynek megfelelni, ám. azt betölteni.
áth. Valamit úgy felkészít, hogy ékes legyen. Feléke Vitnafelebn át elöljárónak, ám. ellene mondani.
itíem a teremet függönyökkel, vilárokkal stb. V. ö
FEL- v. FÖLÉL, (1), (fel- v. föl-él) ősz. áth.
ÉKESÍT.
Evés ivás által egészen fölemészt, elfogyaszt Át elFEL- v. FÖLÉKESÍTÉS, (fel- v. föl-ékesftés lentég felélte kenyerünket, borunkat. V. 9. EL.
őst. fn. Cselekvés, mely által felékesítünk valamit
FEL- v. FÖLÉL, (2), (fel- v. föl-él) ősz. önh.
Teremek feléketOétével foglaUcodó kárpitot.
Életre feltámad, fölelevenül, színhalotti állapotból
FELEKÉZÉS, (fel-ek-éz-és) fn. tt. feleke*é»-t magához tér. A mennykS érintette ember felélt. Közöntb. —ék. Különös pártra szakadás. V. ö. FELE- ségesebben : feléled.
KEZIK.
FELELDEQEL, (fel-el-d-eg-el) gyak. önh. m.
FELEKEZET, (fel-ek-éz-et, fél névszótól) fn fdeldegd-t. Folytonosan a neki tett kérdésekre egytt. felekétet-it. Általán, több személyekből álló tár- más után, s mintegy könnyeden vagy félvallon felelsalat, mely bizonyos elveket, tanokat vagy életmódot get, válaszolgat.
követve, ugyanezek által más egyebektől különbözik,
FEL- v. FÖLÉLED, (fel- v. föl-éled) ősz. önh.
elrál, elszakad. Innen 1) Párt, mely ugyanazon pol- Színhalotti állapotából magához jön, életre tér. Mongári elveket valló személyekből áll. Stabadelmuek fe- datik mind az állatokról, mind a növényekről. Felleketete. TOtók feleketete. 2) Vallási egyesület, mely éled át elájult, vagy vtibe f táladni látttott ember. Felmás vallásbeliektől külön szakadt. Keruttény f eleke- élednek etO után át el hervadt növények, t a kittáradva
netek. 3) A polgári vagy társas élet külön osztályai. hevert békafajok. V. ö. ÉLED.
Nemetek, polgárok, paratttok felekezetei. Müvének,
FÉLELÉM, (fél-el-ém) fn. tt félelmet. 1) A lékétmivetek. kalmárok feleketele. Áhítatotok, mulatkoleknek azon kedvetlen állapota, vagyis kellemetlen
*ók, dombérotók feleketete. V. ö. FELEKÉZIK.
érzés, midőn valami közelítő vagy fenyegető rosztól
FELEKÉZETÉS, (fel-ek-éz-et-és) mn. li. fele- irtózunk, legyen az valóságos vagy képzelt. Félelemkétetét-t v. —ét, tb. —ék. Felekezetekre oszlott, fe- ből rettketni. Félelemmel nyúlni valamiket. 2) Vallási
lekezetekkel bíró. Feleketetet tanáctkotát. Feleketetet és erkölcsi tekintetben azon nemesebb belső érzelem,
vállát.
melynél fogva azt, mi szent, vagy mit szentnek tarFELEKÉZETÉSSÉG, (fel-ek-éz-et-és-ség) fn. tunk, megszegni, megsérteni, általhágni nem merjük,
tt. feleketetíttég-ét. Pártokra, szakadásokra, külön sőt inkább teljes tisztelettel viseltetünk iránta. Itten
társulatok állítására való hajlandóság, vonzalom; félelme v. itteni f élelem. A bölctetég ketdete Itten fépártérdekü részrehajlás. Valakit f eleketetettégbiil pá
lelme. Félelemmel járulni át Itten oUáráhot. Félelemtolni vagy Uldötni.
mel vitgálgatni a mennyei titkokat. V. ö. FÉL, ige.
FELEKÉZIK, (fel-ek-óz-ik, fél névszótól) k. m.
FEL- v. FÖLÉLEMÉDIK, (fel- v. föl-él-emfeleket-tem, —tél, —itt. A fél, azaz tán, barát szó- éd-ik) ősz. k. Lassan-lassan életre tér; elájult, ellantól szármasván, ám. különös társulatba, egyesületbe,
elcsigázott beteges állapotából fellábadoz.
pártba áll öszve, szövetkezik; ugyanazon elveket, taFEL-, jobban : FÖLELEMZIK, (föl-elemzik)
nokat, életmódot követőkkel barátkozik, közlekedik.
ősz. k. Elemeire feloszlik, illetőleg épségét vesztve
A polgárok bitonyot kérdéseket illetőleg, külön pár- elromlik, elvész.
tokra felekéinek.
FELELÉS, (fel-el-és) fn. tt felelét-t, tb. —ék.
FELEKÉZÖ, (fel-ek-éz-ő)mn.tt. felekétS-t. Kü- títfhdas, melynél fogva valamire válaszolunk, felelünk.
lönös társulatba, pártba szövetkező.
V. ö. FELEL.
FEL- v. FÖLÉKÍT, (fel- v. föl-ékit) ősz. áth.
FEL- v. FÖLÉLESZT, (fel- v. föl-éleszt) ősz.
L FELÉKESÍT.
áth. A színholtat, vagy kiveszettnek látszottál új
FELEL, (fel-el, fél névszótól) önh. m. ftld-t. 1) életre támasztja, föleleveníti. Mondatik az állatokról
A kérdésre választ ad. Ha kérdettük, felelj. Mű fe- és növényekről. V. ö. ÉLESZT. Átv. ért. valamely
lelt* etekre, miket ellened mondanak t 2) Valamit vi- árgynak megszűnt működését, mozgását visszaállítja,
szonoz szóval vagy Írással. A ttónokok eléadátaira felújítja, fölgerjeszti. Felélettteni át elhamvadt ttítet,
felelni. A levélre felelni. Néha tárgyesetet is vesz fel a leetülapult haragot, látadátt, forradalmat stb. V.
maga mellé. Sokat, kévéiét, okotat, bolondot felelni. ». ÉLESZT.
Mit feleltél a mai viugálatban t 8) Valamiért vagy
FEL- v. FÖLÉLESZTÉS, (fel- v. föl-ólesztés)
valamiről számot ad; valaminek okát adja. Étért kitt sz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit
vagyok felelni. Arról felelni a ti gondotok, nem a* elélesztünk. Elájultak felélettléte. Harag, bottutág,
enyém. Különösen: kezeskedik, jót áll valamiért. Ar- nomor feléletttéte. V. ö. FELÉLESZT.
ról vagy átért felelek. A székelyeknél is : Felelve
FELELET, (fe)-el-et) fn. tt felelet-ét. Általán,
(jót állva) hogy ügy van, felelve adom (Kriza J.), l álasz, vagyis azon elmondott, vagy írásba foglalt
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szók öszvege, melyet a mondottakra, vagy Írottakra
válaszul adnnk. Különösen 1) Szoros ért. válasz a
feltett kérdésre. Kielégítő, rövid, hosszú felelet. Kérdét, feleletet vár. Erre ctak át a felelet, hogy stb. 2)
Válasz, melyet egyenes felszólítás, kérdezés nélkül,
de a dologhoz szólva adunk, pl. a tanácskozásokban,
mások állításainak megczáfolásában. 3) Válasz, melyet egyik peres fél a másik állításai ellenébe felhoz.
4) Számadás, okadás. Valakit feleletre vonni. Étért
feltlettel tartótól. A felelet terhe minket nyom.
FÉLELEVEN, (fél-eleven) ősz. mn. Élet és halál kost levő, félig holt.
FEL-, jobban : FÖLELEVENÉDIK, (föl-elevenédik) ősz. k. Holtnak tetsző állapotából életre tér,
feltámad, elevenné lesz. V. ö. ELEVEN.
FÉLELEVENÉN, (fél-elevenén) ősz. ih. Félig
halva, az életnek csak némi jeleit mutatva. Félelevenen vitték háta a verekedésből.
FEL-, jobban : FÖLELEVENÍT, (föl-elevenít)
ősz. áth. Halottnak tetsző állapotából újabb életre
hoz, feltámaszt. Feleleveníteni a hidegtől megdermedt
állatot. Átv. ért. felújít, felfrisít, új mozgásba hoe,
felvidít Föleleventíeni a régi baráttágot. Föleleveniteni a tártatágot. V. ö. ELEVEN, ELEVENÍT.
FEL-, jobban : FÖLELEVENÍTÉS, (föl-elevenítés) ősz. fn. Cselekvés, melylyel valakit v. valamit
fölelevenítünk.
FEL-, jobban: FÖLELEVENÜL, (föl-elevenül)
öu. önh. Új életre jön; feltámad; új mozgásnak
ered, felfrisűl; felvidúl.
FELELŐÉT, (fel-el-get) önh. és gyakor. 1)
Gyakran felel, többszöri feleletet ad. 2) Csak úgy
könnyeden, félvállról, megvetőlcg válaszolgat. Visszafelelget. Befelelget. Odafelelget.
FELELGETÉS, (fel-el-get-és) fn. tt. felelgetés-t,
tb. —ék. Gyakori, ismételt, többszöri felelés.
FEL-, jobban : FÖLELLIK, (föl-ellik) ősz. k.
Az ellést bevégzi. Felellettek a tehenek, juhok.
FÉLELM, régies, a mai félelem helyett; 1. ezt.
FÉLELMES, (fél-el-m-es) mn. tt. féldmes-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Félelemmel teljes, aki nagyon fél.
A gyönge állatok jobbára félelmetek. Félelmet gyerek,
asszony. „Félelméé lölköket a kénban megbátorítanaja." Debreczeni Legendáskönyv. 2) Szokottabb ért.
akitől vagy amitől félni kell, veszedelmes , félelmet
okozó. Félelmet úton, erdőségen járni. Ez igen f élelmes
reánk nézve. Régente el éj ön .tiszteletteljes* értelemben. „Ez ember vala igaz és f élelmes" (timoratus).
Tatrosi codez. V. ö. FÉLELEM.
FÉLELMESÉDIK, (fél-el-m-es éd-ik) k. m. félelmetéd-tem, —tél, —élt. 1) Félni kezd, félőssé, félékenynyé lesz. 2) Olyanná lesz, mitől félni kell, veszélyeeedik. Éjjel félelmetedik az vt. Örvényes helyeken félelmesedik a hajózás. V. ö. FÉLELMES.
FÉLELMESEN, (fél-el-m-es-en) ih. Félelmes
állapotban.
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FÉLELMESÍT, FÉLELMESIT, (fél-el-m-es-ít)
áth. m. félelmettí-étt, htn. —m* v. —ént. Félebnessé
tesz. V. ö. FÉLELMES. Ijettgetések által féldmesüeni
a gyermeket. Elhanyagolástól félelmestíeni a hidakat.
FÉLELMESÍTÉS, FÉLELMESITÉS, (fél-el-mes-ít-és) fn. tt. félelmestíét-t, tb. — ék. Félelmessé
tevés.
FÉLELMESKÉDIK, (fél-el-m-es-kéd-ik) k. m.
félelmeskéd-tem, —tél, —élt. Folytonosan vagy gyakorta félelmes állapotban van; félelmesen viseli
magát.
FÉLELMESSÉG, (fél-el-m-es-ség) fn. tt. filelmesség-ét. 1) Egyéni tulajdonság, midőn valaki folytonosan vagy nagyon fél. 2) Valamely tárgynak tulajdonsága, melynél fogva félni kell tőle, mint veszélyestől. A vadonok /élelmessége miatt kísérettel utazni.
FÉLELMETLEN, (fél-el-m-et-1-en) mn. tt félelmetlen-t, tb. — e*. 1) Akiben félelem nincs, ki meg
nem ijed. Félelmetlen vitet. 2) Amitől félni nem lehet,
nem kell; nem veszélyes; bátors&gos. Határozóilag
ám. félelmetlenül.
FÉLELMETLENSÉG, (fél-el-m-et-len-ség) fn.
tt. félelmellenség-ét. Félelemnélküli állapot.
FÉLELMETLENÜL , (fél-el-m-et-1-en-ül) ih.
Félelem nélkül, meg nem ijedve. Félelmetlenül járni
a biztos helyeken.
FÉLELMIK, régies félemiik helyett; 1. ezt.
FELELŐ, (fel-el-ő) mn. tt. felelb'-t. Aki valamire felel, válaszol. Bátran, okosan felelS gyermek.
Öszvetételekben : megfelelő, befelelő, visszafelelő. V.
ö. FELEL.
FELELŐS, (fel-el-ő-ös) mn. tt felelS»-t v. — ét,
tb. —ék. Valami felől számolni, valaminek okát adni
köteles ; valamiért kezeskedő v. jótálló. Felelői tisztek, felügyelök. Ezért ti vagytok felelősek.
FELELŐSÉG, (fel-el-ő-ség) fn. tt. felelötég-ét.
Erkölcsi vagy hivatalbeli kötelesség, melynél fogva
valamiről számolni, valaminek okát adni; valamiért
kezeskedni tartozunk. A szülék gyermekeik neveléséről
Isten előtt felelőséggel tartoznak. Tisztek, felügyelők,
pénztárnokok felelősége.
FELELŐSSÉG , (fel-el-ö-s-ség) lásd : FELELŐSÉG.
FELELTET, (fel-el-tet) ath. m. feleltet-étt. Feleletre kényszerít. A törvényszéki esküit felelteti a tanukat, a vádlottakat.
FELELTETÉS, (fel-el-tet-és) fn. tt. feleltetét-t,
tb. —e*. Törvényes kikérdezés, feleletadásra kényszerítés, sürgetés.
FÉLEM , (fél-em) kiavult törzsök , melyből
félemik, félemiik, félemedik, félemlő stb. szók származnak. Jelenti a felesnek bőségét, nagyságát. V. ö.
ÁM és M betű mint névképző. Régente elójön önállóképen is. Ö félémétől kedig megijedtek. (Müncheni
codex.)
FELEMÁS, (fele-más) ősz. fn. Hasonlatlan,
különböző. Élünk e szóval, midőn a páros tárgyak
44*
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közöl egyik nem egyezik meg a másikkal. Felemás
kettyük, csitmák. Felemás nemek.
FÉLEMBÉR, (fél-ember) ősz. fa. 1) Erkölcsi
ért ám. félig baromi természettel biró ember; elvetemedett, erkölcstelen emberkorcs. 2) Mythologiai
ért. oly képzelt vagy költött lény, mely félig emberi,
félig állati testtel és természettel bír. Ilyenek a tengeri istenek, pl. a tritonok, sirének; továbbá a centanrok stb.
FELEMÉDIK, (fél-em-éd-ik) k. m. féleméd-tem,
—tű, —étt. Felessel eltelik, nagyon kezd félni, a
feles mintegy elömlik egész valóján. Megfélemedni a
nagy vestélyre, vagy venélytSl.
FEL- jobban : FÖLEMEL, (föl-emel) ősz. áth.
1) Valamely terhet fölvesz. Fölemelni egy mattat, egy
tsák Untét, egy borjút. Fölemelni vaudra egy stál dorongot. 2) Valamit fekvő, hanyag, alanti helyzetéből
egyenesre, lábára, magasra állít, föltesz. Fölemelni a
lerogyott lovat. Fölemelni a farba sülyedt kocrit. Fölemelni a kalapot. S) Fölfelé fordít, nyújt. Fölemeli
ütemeit. Fölemelé Kádár nemeit át égre. (Régi krónika). Fölemelni a keteket. Fölemelni fejét. 4) Átv.
ért. hivatalra, rangra fölsegít; erkölcsileg, polgárilag
felmagasztal. Fölemelni a jeles férfiakat ornágos hivatalokra. A Inogó imádtág fölemeli a távét. V. ö.
EMEL.
FEL- jobban : FÖLEMELÉS, (föl-emelés) ősz.
fa. Cselekvés, mely által valamit fölemelünk. V. ö.
FELEMEL és EMELÉS.
FÉLEMELET, (fél-emelet) ősz. fa. AB építészetben ám. oly emelet, mely a rendes emeletnél jóval
alacsonyabb, leginkább földszin és első emelet között
FÉLEMELETÉ8, (fél-emeletes) ősz. mn. Aminek félemelete van.
FEL- jobban : FÖLEMELJNT, (fól-emelint)
öss. áth. Valamit könnyeden , vagy egykevessé
felemel.
FEL-jobban : FÖLEMELÍT, (föl-emelft) ősz.
áth. Fölfelé emelít v. emel. Pesti Gábor meséiben
1
ám. fölgerjent. „El-felemelíti haragját '
FEL- jobban : FÖLEMELKEDÉS, (föl-emelkedés) ősz. fa. A helyzetnek azon változása, midőn
valami alulról fölfelé száll, magasra, kel, egyenesre
felnyúlik. V. ö. FELEMELKEDIK.
FEL- jobban : FÖLEMELKEDETT, (fól-emelkédétt) ősz. mn. Fekvő, ülő, alacson helyzetéből fölegyenesedett, magasra kelt Átv. ért föllengező, a
köz gondolkozás és érzés határain túl szárnyaló. Fölemelkedett én. V. ö. FÖLEMELKEDIK.
FEL- jobban : FÖLEMELKÉDÉTTSÉG, (fölemelkedettség) ősz. fa. Tulajdonság, melynél fogva
valami fel van emelkedve szellemi vagy erkölcsi
értelemben. A* és*, gondolatok fölemelkedetttége.
FEL- jobban : FÖLEMELKEDIK, (föl-emelkédik) ősz. k. 1) Fekvő, ülő, hanyag, alacson helyzetéből magasra száll, egyenesre feláll, felnyúlik, és pedig inkább önerejénél fogva, mint külsőleg segítve.
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Fölemelkedik a sas a lég magasságába. Fölemelkedik
ős álmából kelő ember. Fölemelkedik a növS fa. Magasra, nagyra fölemelkedni. 2) Átv. ért. erkölcsi vagy
polgári tekintetben magasra kel. Fölemelkedik a nfo,
a lélek, midőn ás Téten milveit bámulja. Ornágos méltóságokra fölemelkedni. Fölemelkedni át előítéletek
fölé. V. ö. EMELKEDIK.
FEL- v. FÖLÉMELYÍT, (fel- v. föl-émelyít)
ősz. áth. Émelygővé tesz, émelyítve felkever. Felémelytíeni a gyomrot. V. ö. EMELYÍT.
FEL- v. FÖLÉMELYÉDIK, (fel- v. föl-émelyédik) ősz. k. Émelyedve felkeveredik, felháborodik.
Felémelyedett a gyomra a kelletlen ételtől. V. ö. ÉMELYÉDIK.
FEL- jobban : FÖLEMÉSZT, (föl-emészt) ősz.
áth. Evés-ivás által felhasznál; feleszik, föliszik valamit. Föleménteni a* antalra hordott étkeket. Föleméstteni a* esttendei keresményt. V. ö. EMÉSZT.
FEL- jobban : FÖLEMÉSZTÉS, (föl-emésztés)
ősz. fa. Cselekvés, mely által valamit fölemésztünk.
Listtnek, tsirnak fölemésttése. V. ö. FELEMÉSZT.
FÉLEMIK, (fél-em-ik) k. m. félem-tem, —tél,
—itt. Félelembe esik, megijed. Elékerül a régieknél,
különösen a müncheni codexben: Láták Jézust a tengeren járatta, és a hajóhoz kotelitem, és félemének. A
tanítványok S orctájokra étének, és félemének.
FÉLEMÍT, FÉLEMIT, (fél-em-ít) áth. m. félemtí-ett, htn. —ni v. eni. Félémbe, azaz, nagy felesbe ejt, nagyon megijeszt V. ő. FÉLEM.
FÉLEMÍTÉS, FÉLEMITÉS, (fél-em-ít-és) fa.
tt. félemtíés-t, tb. —éle. Félémbe ejtés.
FÉLEMLÉS, (fél-em-1-és) fa. tt félemUs-t, tb.
—ék Félémmel eltelés.
FÉLEMLIK, (fél-em-1-ik) k. m. féleml-étl, htn.
félemleni. Félémmel, azaz nagy felessel eltelik. Megfélemiik. V. ő. FÉLEM.
FÉLÉN, (fél-én) ih. 1) Oldalt, nem a fö egyenes vonalon vagy úton; mellékcsen. Félen állni, járni. Félen való hely. Utón, útfélen. Régiesen ám. félre.
Félen hajlott. Félen lakó. Félen némi. Félen tenni, félen tétel. 2) Nem egészen tele, fele hiján, hijánosan.
Félen állnak a boros hordók. Félen hayyni el a
munkát.
FEL- v. FÖLÉNEK, (fel- v. föl-ének) ősz. fa.
Ének, melynek hangja a négyes éneklésben magasságra nézve legfenső (sopran, discant). V. ö. FELHANG.
FEL- v. FÖLÉNEKÉSZ, (fel- v. föl-énekész)
ősz. fa. A négy hangn éneklésben azon énekes, kinek hangja magasságra nézve legfenső. V. 5. FELÉNEK.
FEL- jobban : FÖLENGED, (föl-enged) ősz.
önh. A fagyról, dérről mondják, midőn a melegtől
fölereszkedik, felolvad. Fölenged a jég. V. ő. ENGED.
FEL- jobban : FÖLENGESZT, (fól-engeszt)
ősz. áth. A fagytól megrnerevfilt, jeges, deres testet
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felolvasztja. A nap meleg sugarai fölengesztik a megfagyott földet, vizet. V. ö. ENGESZT.
FEL- jobban : FÖLENGESZTEL, (fól-engesztel) ősz. átb. 1. FELENGESZT.
FÉLÉNK, (1), (fél-énk v. fél-én-k) mn. tt.
félénk-et. Aki természeténél fogva fél, bátortalan,
könnyen megijed, felesre hajlandó. V. ö. FÉL, önh.
FÉLÉNK, (2), (fél-e-enk) 1. FÉLE.
FÉLÉNKEN, (fél-énk-en) ih. Félénk módon,
bátortalanul, félve. Félénken viselni magát a csatában.
FÉLÉNKÍT, FÉLÉNKIT, (fél-én-k-ít) áth. m.
félénkit-étt, htn. —ni v. — e.ni. Félénkké tesz. A kísérletes mesék félénktíik, elfé/énktíik a gyermeket. V.
ö. FÉLÉNK.
FÉLÉNKÍTÉS, FÉLÉNKITÉS, (fél-énk-ít-és)
fn. tt. félénktíés-t, tb. —ék. Félénkké tevés.
FÉLÉNKSÉG, (fél-énk-ség) fn. tt. félénkség-ét.
Tulajdonság, melynél fogva valaki félénk, valamit
tenni, vállalni, végrehajtani nem mer, mindenfitt veszélyt, akadályt látva visszavonni. V. ö. FÉLÉNK.
FÉLÉNKTELEN, (fél-énk-telcn) mn. tt. félénkfelen-t, tb. —ék. Aki nem félénk, tehát ellenkező
tulajdonsággal bír, azaz bátor, vállalkozó, veszélylyel,
akad&lylyal nem gondoló, azoktól nem tartó. Határozóilag ám. félénktelenül, akadálytól nem tartva.
FÉLÉNKÜL, (félénk-fii) ih. Félénk módon,
bátortalanul, veszélytől, akadálytól tartva, óvakodva,
visszavonulva, félénken.
FÉLÉNKÜL, (fél-énk-ÖI) önh. m. félénkul-l.
Félénkké lesz, félni kezd, képzelt vagy valódi veszélytől tartva bátorságát veszti.
FELÉNYI, (fel e-nyi, fél névszótól) mn. tt. felényi-t, tb. —ék. A két egyenlő részre oszlott egésznek egyik részéhez hasonlító mennyiségű, nagyságú ;
félig oly nagy vagy kicsin, oly sok vagy kevés; félannyi. GySr felényi távolaágra felütik Pesttől, mini
Bécs. Felényi idSben, munkával és költséggel végezni
valamit. Ma felényi hideg sincs, mint tegnap volt.
FELÉNYIG, (fel e-nyi-ig) ih. A kiszabott vonal, határ, hosszúság fél távolságáig. Megfelel e kérdésre : meddig t A hajó medre felényig merült a vízbe.
Az utat felényig megtette.
FELÉNYIRE, (fel-e-nyi-re) ih. Félig oly nagyra vagy kicsinrc, kevésre vagy sokra, hosszura vagy
rövidre stb. Az utat felényire megtenni. A tSltést csak
felényire emelni, mint tervezve, volt.
FELÉNYIVEL, (fcl-e-nyi-vel) ih. Fél mértékkel, azaz annyival, mely az egésznek felét teszi. Hasonlító melléknevek mellett áll. Az én földem felényivei hosszabb a tiednél. Nyári napálláskor nálunk az
éj felényivel rövidebb a nappalnál.
FEL- jobban : FÖLENYVEZ, (fól-cnyvez) ősz.
áth. Enyvvel felragaszt. Felenyvezni az ajtóhevedert.
FEL- v. FÖLÉPÍT, (fel- v. föl épít) ősz. áth.
Valaminek építését bcvégzi, teljes magasságra épit.
Egy nyáron felépítette házát. V. ö. ÉPÍT.
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FEL- v. FÖLÉPÍTÉS, (fel- v. föl-építés) ősz.
fn. Valamely épületnek bevégzése, teljes magasságra
fölemelése. V. ö. ÉPÍT.
FEL- v. FÖLÉPÜL, (fel- v. föl-épül) ősz. önh.
1) Valamely épület elkészül, teljes magasságra fölemelkedik. Tűz után jobbára felépültek a hátak. 2)
Éppé, azaz egészségessé lesz, fellábadoz. Hosszas
nyavalyából végre felépült. 3) Átv. ért. fölveszi magát, elszegényedés után újra meggazdagodik.
FEL- v. FÖLÉPÜLÉS, (fel- v. föl-épülés) ősz.
fn. 1) Valamely épületnek elkészülése, teljes magasságra emelkedése. 2) Felgyógyulás. V. ö. FELÉPÜL.
FEL- v. FÖLÉR, (1), (fel- v. föl-ér) ősz. áth.
1) Valamit bizonyos magasságig nyúlva megközelít,
megillet. Felérni kézzel a ház eszterhéját. Felérni horgas bottal a gyümölcsös ágat. 2) Észszel felfog. Ezt
gyönge, elmém föl nem éri. Észnél felérni valamit. V.
ö. ÉR, áth.
FEL- v. FÖLÉR, (-2), (fel- v. föl ér) esz. önh.
1) Feljut, felnyúlik valamely magasságra. Ft'érni a
hegyre, toronyba. A fa teteje felér a harmadil. emeletig. 2) Segitö ragn névvel ám. valamihez l nsonló
erővel, hatással bír; hozzáfogható ; cgyértékü becsü.
Ö felér maga hár<<m legénynyrl. Ezen ajánd 'k felér
ezer forinttal.
„Galambomnak csókja
Száz aranynyal felér."

Népd.

V. ö. ÉR, önh.
FÉLÉRCZ, (fél-ércz) ősz. fn. Ásvány, mely
fényre nézve az érczekhcz hasonlit, de tűzben elrepül, s pörölylyel nem nyújtható. Ilyenek pl. a kéneny, mireny stb.
FEL- jobban : FÖLERÉGET, (föl-eréget) ősz.
áth. Megengedi vagy eszközli, hogy egymás után fölmehessenek, felszállhassanak. Föleregetni a macskákat a padlásra, a kalitkába zárt galambokat a levegőbe. Föleregetni a rabokat a tömlöczbSl. Föleregetni a röppentyűket. V. ö. EREGET.
FEL- jobban : FÖLERÉGETÉS, (fól-erégetés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn többeket egymás után föleresztünk, föleredni, fölmenni engedünk.
FEL- jobban FÖLERESZKÉDIK, (föl-ercszkédik) ősz. k. 1) Fölemelkedik a levegőben, felszáll.
Fölereszkedik a papiros-sárkány, a léggolyó. 2) A fagyos test, különösen a dér felolvad.
FEL- jobban : FÖLERESZT, (föl-ereszt) ősz.
áth. 1) Fölmenni, fölrepülni, felszállani, fölkelni enged, felbocsát. Fölerestlcni a gyermeket a toronyba.
Fölereszteni a papirossárkányt. Fölereszteni a íalod'lban ülő bűnöst. Fölereszteni a farkasg&ssban ülőt. 2)
Folyadékot másnak közbckevcrésévcl megritkít. FVlereszteni a tejet vízzel vagy szappanlével. Fölerestteni
a sűrű rántást húslével. Fölereszteni a* trfís gyógyszert. V. ö. ERESZT.
FELÉRETT, (fét-érétt) ősz. mn. Nőm egészen
érett, félig érett. V. ö. ÉRETT, mn. Féléiéit gyümölcsöt enni árt az egétsségnek.
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FÉLÉEÉTTEN, (fél-éretten) ősz. ih. Félig érett
állapotban. Féléretten ntdni le a* almákat.
FFL- jobban : FÖLERÉZ, (íol-eréz) ősz. áth.
Erével, azaz gyepifivel fölazenzámoz. Fölerétni a koetiba fogandó lovakat. V. ö. ERE.
FEL- v. FÖLÉRÉZ, (fel- v. föl-éréz) ősz. önh.
Álmából, szunnyadtából, ijolt állapotéból öntudatra
ébred.
FEL- v. FÖLÉRKÉZIK, (fel- T. fól-érkézik)
ősz. k. Alsóbb vidékről magasabbra fölmegy, feljön,
megérkezik. A gStöt Pestről Bécsbe másfél nap alatt
felérketik. Felérketni a havas csúcsára. V. ö. ÉRKEZIK.
FEL- jobban : FÖLERÖKÖDIK, (fől-erőkődik)
5u. k. Erőködve, maga megerőtetésével valahová
feltörekszik, felhat, fölmegy. Hóban, hidegben, járatlan utakon felerífleödni a magas hegytetőre.
FEL- v. FÖLÉRZÉKÉNYÍT, fel- v. föl-érzékényít) ősz. áth. Úgy fölindít, fölgerjeszt, hogy érzékenynyé lesz.
FEL- v. FÖLÉRZIK, fel- v. fól-érzik) ősz. k.
Valamely szag, bűz magasabb helyre felhatva érezhetőre lesz. A piacti sültek staga felértik a harmadik
emeletbe. A pincte doha felérnk át udvarra. V. ö.
ÉRZIK.
FELES, (1), (fel-es, fél névszótól) mn. tt feles-t
v. —ét, tb. —ék. 1) Valaminek felében osztozó. Felet napszámosok, favágók, kik a d(jbao, fizetésben
feleznek. 2) Páros. Feles kettyU. Felest, feletlent jáít*ani, máskép : párost, páratlant.
FELES, (2), v. FELES, (fel-es, a/W v. f él, föl
igekötőtől) mn. 1. FÖLÖS.
FELES, (fél-és) fn. tt félé»-t, tb. —ék. Azon
kedvetlen érzés, melyet valaki valódi vagy képzelt
rósz megtorténhetése miatt érez. V. ö. FÉL önh. A
feles inkább öststerü (concret), a félelem elvont értelemmel bir.
FEL-, jobban : FÖLESDÉKLIK, (fól-esdéklik)
ősz. k. Esdekelve fölemeli kezeit, kérelmi szavát
Foletdekleni a* irgalom Istenéhet. V. ö. ESDÉKLIK.
FELESÉDIK, FÉLÉSÉDIK, 1. FÖLÖSÖDIK.
FELESÉG, (fel-e-ség,/<« névszótól) fn. tt. feleség-ét. Tulajd. valamely egésznek oly tulajdonsága,
sajátsága, mely annak felét teszi; vagy, ha tdrs értelemben veszazfik, oly lény, r.-.ely társunk, barátunk,
velünk legszorosabb viszonyban, elválaszthatlan kapcsolatban áll, velünk egy egészet alkot Innen nevezte
a magyar a férfi hitestársát feleségnek, (s ez közönséges értelme), nem pedig, mint némelyek talán csak
inkább enyelgésből mondani szokták : fele segítség
szóktól. Amannak értelme szellemiebb és nemesebb,
a a házasság közös czéljával megegyerőbb. Adjon Isten feleséget, stépet, jót. Feleséget venni. Feleségét elhagyni. FeleségétSl elválni. Feletégét félteni. Ifjú feleség , vén feleség. Malmon, ifjú feleségen untalan kell
építeni. (Km.) Okos feleség nagy Isten ajándéka. (Km.).
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FELESÉGÉL, (fel-e-ség-él) áth. m. feleségél-t.
Valamely nőt feleségének nevez, vagy úgy szólítja,
mint feleségét Feleségeit, mintha már megeskUdtek
volna. Ellenben a nő a férjet uracsa.
FELESÉGÉS, (fel-e-ség-és) mn. tt. feleségés-t
v. —ét, tb. —ék. Kinek felesége, van, házas, megházasodott. Feleséget ember. Feleséget katona, diák.
Feleséget görögpap.
FELESÉGFÉLTÉS, (feleség-féltés) ősz. fn.
Nyugtalan aggodalom, midőn a férj azon gyanakodik,
azon hiszemben van, hogy felesége hivtelen lehet
iránta.
FELESÉGFÉLTÖ, (feleség-féltő) ősz. mn. Feleségének hűségében nem bízó, s ezen bizalmatlansága miatt nyugtalankodó, gyanakodó.
FeletégféltS
vén férfi.
FELESÉGI, (fel-e-ség-i) mn. tt feleségi-t, tb.
—ék. Feleséget illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Feleségi kötelességek, jogok. V. ö. FELESÉG.
FELESÉGTARTÁS, (feleség-tartás) ősz. fn. A
feleségnek szükséges, és állapotához illő ruházattal,
eledellel való ellátása. Szélesb ért. házas élet, feleségen élet
FELESÉGTELEN, (fel-e-ség-telen) mn. tt feletégtelen-t, tb. —ék. Kinek felesége nincsen, nötelen,
nem házas. Feletégtelen katonák, papok.
FELESÉGVÉTEL, (feleség-vétel) ősz. fn. Házasodás, megházasodás, valamely nőszemélylyel törvényes öszvekelés.
FELESEL, (fel-es-él) önh. m. feleséU. A felel,
felelét, felelet szókkal ugyanazon gyökből (fél névszótól) származván ám. visszafelelget, viszhangokat adogat, perlekedik, czivódik. Stép Ámorul nevivel feleselni tanítod át erdőt. (Virgil. 1. Ecl. Baróti). Néha
ám. valamely kérdés iránt szót váltogat, vitatkozik.
Feletelnek egymással a kUlönbötö, ét ellenpártu hírlapok, mübirdk, perlekedők. Feleselnek a ttomnéd helységek a határon vagy határ fölött.
FELEMELÉS, (fel-es-él-és) fn. tt felesélés-t, tb.
—ék. 1) Visszabeszélés, visszafelelgetés, perlekedés,
szóbeli czivakodás. 2) Valamely kérdés fölötti szóváltogatás, vitatkozás. V. ö. FELESEL.

FELESEN, FELESEN, 1. FÖLÖSEN.
FEL-, jobban : FÖLESKET, (föl-eaket) ősz.
áth. Valakit valamire vagy valaminek eskü által felavat Fölesketni a kijelelt ssemélyt paptágra vagy
papnak. Föletketni királyi oktatónak, várotbirónak.
Fölesketni valakit tanúnak. V. ö. ESKET.
FEL-, jobban : FÖLESKETÉS, (fól-esketés)
ősz. fn. Ünnepélyes vagy hivatalos működés, mely
által valakit fölesketnek. Át ujonetok felesketése. V. ö.
FELESKET.
FEL-, jobban: FÖLESKÜDTET, (föl-esküdtet)
1. FELESKET.
FEL-, jobban: FÖLESKÜDTETÉ8, 1. FELESKETÉS.
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FELETÁRS, (fele-társ) ősz. fn. A székelyeknél
FEL-, jobban : FÖLESKÜSZIK, (föl-esküszik)
ősz. k. Ünnepélyes eskü által valamire szánja, igéri, ám. felebarát Szorosb ért czimbora, minden ügyefelavattatja magát. FöleskUnni papnak, tisztviselőnek, inkben részvevő társ.
katonának. V. ö. ESKÜSZIK.
FEL-, jobban : FÖLÉTET, (föl-étet) ősz. áth.
FELESLEG, FELESLEGES, stb. 1. FÖLÖS- Eleséget, abrakot, takarmányt főiemésztet, elfogyat;
LEG, FÖLÖSLEGES stb.
föllegeltet. Fittetetni a csordákkal, nyájakkal a legelöt, vetéseket. Föletetni a takarmányt az istállót barFELESSÉG, FÉLÉSSÉG, 1. FÖLÖSSÉG.
FEL-, jobban: FÖLESZEL, (fól-eszel) ősz. áth. mokkal. Átv. ért. emésztő, oszlató nedvvel, folyadékkal szilárd, keményebb testet részekre felold, fölValaki eszét valamire felbujtja, rábeszéli.
emészt. Föletetni a vasat némely savakkal.
FÉLESZELÖS, (fél-eszelős) ősz. mn. Kinek heFELETLEN, (fel-etlen) mn. tt. feletten-t, tb.
lyes esze nincs, félbolond, félkegyeimii, taszított eszü,
—ék. 1) Midőn a/lftől származik, ám. páratlan, mihóbortos, natragulyás.
FEL-, jobban : FÖLÉSZIK, (fól-eszik) ősz. k. nek hasonló fele nincs. Feletlen keatyü, csizma. 2)
átható értelemmel. 1) Eledel gyanánt fölemészt. A Felebarát! szeretet nélkül való. V. ö. FELETLENbaromfiak felütik át elekbe vetett magot. A lovak föl- SÉG. 3) Midőn a fel fél szótól ered, ám. minek teteje
etrik a» abrakot, a juhok a mezőt. A vendégek mindent vagy föle nincs; értelmesség okáért is az utóbbi hefölettek. 2) Átv. ért. oszlató erővel biró valamely test, lyesebben : föletlen.
FÉLETLEN, (fól-et-len) mn. tt féleOen-t, tb.
különösen nedv, folyadék, geny stb. más testnek részeit feloldja, elkoptatja. A választóvíz föleszi a va- —ék. 1) Aki nem fél, bátor, félénktelen. 2) Kitől
tat. A nyál föleszi a szája végét. A tisztátalantág föl- vagy mitől nem félnek, félelmetlen. Kétes értelménél
fogva, s minthogy úgy is vannak ezen fogalmak kitni borét. V. ö. ESZIK.
FEL- v. FÖLESZINKEDIK, (föl-eszinkedik) 1. tételére szabatosabb szavaink, ezen különben is ritka
használatú kifejezést bízvást nélkülözhetjük.
FELESZÜDIK.
FEL-, jobban : FÖLESZMÉL, (föl-eszméi) ősz.
FÉLÉTLEN, (fél-étien) ősz. mn. Ki félig étien,
őnh. öntudat nélküli állapotából eszmélni kezd ; ön- félig éhgyomorral levő, ki alig evett valamit, félig
tudatra vergődik. V. ö. ESZMÉL.
lakott.
FEL-, jobban : FÖLESZMÉLÉDIK, (fól-eszméFELETLENSÉG, (fel-et-len-ség) fn. tt. feleOenlédik) ősz. k. Lassan lassan eszmélni kezd, az öntudat ség-ét. Páratlanság, vagyis hasonló társ nélküli állafelébred benne.
pot, vagy tulajdonság. Felebaráti szeretet nélkül való
FEL-, jobban : FÖLESZMÉLKÉDIK, (föl-esz- állapot. „Kiáltatja (az hatalmas Isten), hogy ne élmélkédik) ősz. k. Folytonosai! eszmélve teljes öntu- jünk ily feletlenségben." Horváth András a XVI.
datra jön.
századból. V. ö. FELETLEN.
FELESZTENDEI, (fél-esztendei) esz. mn. FélFELETLENÜL, (1), (fel-et-leu-ül) ih. Páratlaesztendeig tartó, annyira való, annyit illető , annyira nul, hasonló társ nélkül, baráttalanul. V. ö. FÉL,
vonatkozó. Félesztendei munkába került. Félesztendei FELETLEN.
élesig. Félesztendei díj. Félesztendei szerzSdés. V. ö.
FELETLENÜL, (2), v. FÉLETLENŰL, ih. 1.
FÉLESZTENDŐ.
FÖLETLENÜL.
FÉLESZTENDEIG, (fél-esztendeig) ősz. ih. Az
FÉLETLENŰL , (fél-et-len-ül) ih. A nélkül,
esztendőnek fele részéig, a mi polgári esztendőnk sze- hogy félne; vagy anélkül, hogy félnének tőle. V. ö.
rént : hat hónapig. Félesztendeig betegeskedni.
FÉLETLEN.
FÉLESZTENDÖ, (fél-esztendő) ősz. fn. Az eszFELETT v. FELETT v. FÖLÖTT, (fel-ett stb.)
tendő fele, polgarilag véve : hat hónap. Félesztendöt névutó. Személyragozva : feleltem, feletted, felette stb.
utazásban tölteni. V. ö. ESZTENDŐ.
v. fölöttem, fölötted, fölötte. Ragozatlan állapotában
FÉLESZTENDÖRE, (fél-esztendőre) ősz. ih. Az az illető név nem szenved változást előtte, pl. Ház
esztendőnek fele idejére, hat hónapra. FélesztendSre felett, fejünk felett. Mindenek felett, de harmadik szefogadni szolgát.
mélytt raggal sajátító rag kívántatik mellé , pl. házFÉLESZTENDÖS, (fél-esztendős) ősz. mn. Fél- nak felette, mindeneknek fölötte. Értelmére nézve ám.
esztendőtől fogva élő, létező ; hat hónapos. Félestten- 1) Valaminek tetején, ormán , legmagasabb pontján.
dSt gyermek.
Ház felett rak fészket a gólya. 2) Valamit túlhaladva,
FÉLESZŰ, (fél-eszfi) Ősz. mn. Kinek helyes, ép magasságra emelkedve. A város felett setét felhő boesze nincs, félbolond, bolondos, bolyókás.
rong. ErdS felett repkedő madarak. 3) Vétetik r6l rol
FEL- v. FÖLESZÜDIK, (fól-eszüdik) ősz. k. A értelemben. Tanakodni, értekezni valamely tárgy feszékelyeknél ám. 1) fel v. föleszmél, észrejön; 2) fel- lett. Aggódni kedveseink felett. 4) Miatt. Sírni, panaszkodni veszteségünk felett. 5) Néha ám. körül, mellett,
ébred.
FELET, régies, feUd helyett. , Ékes sereged oth bizonyos időben. Asztal felett beszélgetni, mulatni. 6)
felettied" (ott feletéd). Emlékv.rs Mátyás király halá- Hasonlító erővel bírván ám. jobban, inkább mint, pl.
Mindenek felett szeressük az Istent. Sokak felett többre
lara 1490. évből.
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becsüllek. Nyelvhasonlat szeriSot ellentétetik az alatt Fölfedni a titkot. Fölfedni a szeméremrésteket. Fianérutónak, a helyhatározó gyanánt önállólag is hasz- fedni valaki gyengeségeit. Némely régi kétiratokat, oknáltathatik. Ő köztllnk felett (fel-ént) áll. Fölöttébb leveleket fölfedni. Östveesküvést, ctimboraságot fölfedvagy, hogy sem fülemelkedhetnénk hoKsád, mert mi alatt ni. V. 6. FED.
vagy alattabb vagyunk.
FÉLFÉDÉL v. FÉLFÖDÉL, (fél-fedél v. födél)
FELETTE v. FELETTE v. jobban : FÖLÖT- ü«a. fű. Az épületen oly födél, melynek csak egy olTE, (föl-ött-e) ih. Igen nagyon, másokat túl szárnyal- dala van.
va, másokon túl emelkedve. Felette bánom bal lépéseFÉLFÉDELÉKv. FÉLFÖDELÉK, (fél-fédelék
met. Felette magatan repUlS sót.
v. födelek) ősz. fn. Félszín, félhaj , hiú, melynek csak
FELETTÉBB v. FELETTÉBB v. FÖLÖT- egy oldalról van fedele. Szélesb ért fedél, mely csak
TÉBB, (fól-ött-e-ebb) ih. a második fokon. Az igen félig takar be valamit. Félfedelék a hintán.
FÉLFÉDELES v. FÉLFÖDELES, (fél-fédeles
nagynál is nagyobban, a túlzónál túlzóbban. Felettébb
v. födeles) ősz. mn. Félfedéllel ellátott, minek csak
meghatotta stivét hazájának romlása.
FELETTÉBB- v. FÖLÖTTÉBBVALÓ, (fölöt- félfedele van. Félfedeles hát. Félfedeles hinta. V. ö.
tébb-való) ősz. mn. Igen rendkívüli, mindeneket felül- FÉDELES.
FÉLFÉDELÜ v. FÉLFÖDELÜ, 1. FÉLFÉmúló, túlszárnyaló. Egy nemtetet csak felettébbvaló
DELES.
erőszak semmisíthet meg egysterre.
FEL-, jobban : FÖLFEDÉS, (fel-födés) ősz. fn.
FELETTÉBB- v. FÖLÖTTÉBBVALÓSÁG,
(fölöttébb-valóa&g) ősz. fn. Rendkívüli nagyság, ma- Cselekvés, illetőleg nyilvánosságra, tudomásra hozás,
midőn valamit fölfedüuk. V. ö. FELFÖD.
gasság, minden mértéket túlhaladó erő.
FEL-, jobban : FÖLFEDEZ v. FELFÖDÖZ,
FELETTE-, • jobban : FÖLÖTTEVALÓ, (föl(fól-fédéz
v. fel-fódöz) ősz. áth. A felfed igének gyaötte-való) ősz. mn. 1) Igen nagy. FSlöttevaló steretetkorítója, s ám. tartós, folytonos működés által fölfed,
tel viseltetni Isten iránt. 2) Elüljáró.
FELETTE-jobban: FÖLÖTTE VALÓSÁG, (föl- azaz, felvilágosít, feltakar, feltalál valamit V. ö.
ötte-valósag) ősz. ín. A soknak, nagynak igen magas FELFED.
FEL-, jobban : FÖLFEDEZÉS v. FELFÖDÖfoka, túlság.
ZÉS,
(föl-fédézés v. íel-födözés) ősz. fn. Valamely
FÉLÉVES, (fél-éves) ősz. mn. 1. FÉLESZTENtárgynak
gyakori, folytonos működés által eszkőzlött
DÖS.
FELEZ, (fel-ez, fél névszótól) önh. m. felet-tem, fölfedése. V. ö. FELFEDÉS.
FEL-, jobban: FÖLFEDEZŐ v. FELFÖDÖZÖ,
—tű, —üt. Valakivel úgy osztozik valamiben, hogy
(föl-fedező
v. fel-fódözö) ősz. fn. Személy, ki valamely
mindegyik az illető egésznek felét kapja.
elrejtett, eddig nem ismert, nem tudott dolgot, tárFELEZ, (fél-éz) 1. FÖLÖZ.
FELEZÉS, (fel-ez-és) fn. tt. feletés-t, tb. —ék. gyat feltalál, tudomásra hoz. Régi oklevelek, Amerika,
Oaztozás neme, midőn ketten valamiben feleznek. V. Australia fSlfedetSi.
FÉLFEGYVERÉS, (fél-fegyveres) ősz. mn.
ö. FELEZ.
Nem
egészen,
csak félig fegyverkezett. Félfegyveret
FÉLÉZET, (fél-éz-et) fn. 1. FÖLÖZET.
ujonaeok,
Onvállalkozók.
FELEZŐ, (fel-ez-ő) mn. tt. fele*8-t. Aki egy
FEL-, jobban : FÖLFEGYVEREZ, (föl-fegyvemással fékészben osztozik. FelenS munkatársak.
réz) ősz. áth. Fegyverrel fölszerel, fegyverbe öltöztet,
FELEZŐ, (fél-óz-ő) fn. 1. FÖLÖZŐ.
fegyverrel ellát. Fölfegyveretni a* ujonetokat.
FELFAKAD, (fel-fakad) ősz. önh. 1) Növekedő
FEL-, jobban : FÖLFEGYVERÉZÉ8, (föl-fegydagadás következtében felpattan, felnyílik, felszakad. verézés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit fölfegyveFelfakad a vérkelét. 2) Mondjuk föld alatti vízről, rezünk. V. ö. FELFEGYVERÉZ.
midőn felbugyog.
FEL-, jobban : FÖLFEGYVERKÉDIK, ősz. k.
FELFAKASZT, (fel-fakaszt) ősz. áth. Véghez- 1. FELFEGYVERKEZIK.
viszi, eszközli, okozza, hogy valamely dagadt test felFEL-, jobban : FÖLFEGYVERKÉZÉS, (£51fakadjon. Felfakasiíani a kelést, hólyagot.
fegyvcrkézés) ősz. fn. Fegyverbe öltözködés.
FELFAL, (fel-fal) ősz. áth. Falva szájba kapja,
FEL-, jobban : FÖLFEGYVERKÉZIK, (felhogy megegye; mohón megeszik valamit. V. ö. fegyverkezik) ősz. k. Fegyverbe felöltözködik , fegyFAL, ige.
veresen felkészül. Flilfegyverkessni a csatára. Átv. ért
FÉLFALUSI, (fél-falosi) ősz. mn. Félparasz- védelmi eszközökkel ellátja magát, neki készül az eltos , nyers, durva. Félfalusi viselet. Félfalun erköl- lenszegülésnek. Erőt lélekkel, Istenbe helytett bitalommal fSlfegyverkemi a bűn kísérlete ellen.
csük, ttokások.
FEL-, jobban : FÖLFEGYVERKÉZTET, (fólFELFATYOLOZ, (fel-fátyoloz) ősz. áth. Fátyolfegyverkéztet) ősz. áth. Megparancsolja, meghagyja,
lal feldíszít, betakar. Felfátyohtni a fejet.
FEL- jobban : FÖLFÉD v. FELFÖD, (fól-féd rendeli, hogy valaki felfegyverkezzék. Sxblgákat fölv. fel-főd) ősz. áth. Elrejtett, eltitkolt, nem tudott, fegyverkettetni át éjjeli rablók ellen. Forradalomban
nem ismert tárgyat világosságra hoz, feltakar, föllel. fölfegyuerkettetni a föld népét.
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FEL-, jobban : FÖLFEGYVERZES, (fól-fegyverzés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit fegyverrel ellátunk , vagy fegyverbe öltöztetünk. V. ö.
FELFEGYVEREZ.
FEL-, jobban : FÖLFEJLIK, (föl-fejlik) ősz. k.
Valaminek varrása, kötése felbomlik, felszakad, elválik. Fölfejlett a zsák feneke. Fölfejlett könyökön a ruha. V. ö. FEJLIK.
FEL-, jobban : FÖLFEJT, (föl-fejt) ősz. áth.
Varrást, kötést felbont, felold. Fölfejtem a hibásan
varrott ruhát. Fölfejteni a harisnyát. V. ö. FEJT.
FEL-, jobban : FÖLFEJTÉGET, (föl-fejtéget)
ősz. áth. és gyakor. Valamit folytonosan fejtve felold, felbont, varrását, kötését feloszlatja. Fölfejtegetni
át avult ruhadarabokat. V. ö. FEJTÉGET.
FEL-, jobban : FÖLFEJTÉGETÉS, (föl-fejtégetés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit fölfejtegetünk.
FEL-, jobban : FÖLFEJTÉS, (föl-fejtés) ősz.
fn. Valamely varrott, kötött műnek feloldása, felbontása.
FEL v. FÖLFÉKEZ, (fel- v. föl-fékez) ősz.
áth. Fékre, kötöfékre fog, féket vet a fejére. Felfékezni a gyepeit legelő lovakat. V. ö. FÉKEZ.
FEL- v. FÖLFÉKEZÉS, (fel- v. föl-fékezés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn a lovat fékre, kötöfékre
fogják. A szilaj csikó felfékezése nagy fáradságba
kerül.
FEL-, jobban : FÖLFELÉ, (föl-felé) ősz. ih.
Oly irányban , vonalban , mely magasra liat. Fölfelé
megy, ki a hegytetőre akar ju/iii. Fölfelé vontatni a
hajókat.
„Fölfelé megy borban u gyöngy,
Jól teszi."
Vörösm.
Ellentéte : lefelé. Tájékozás! ért. ám. éjszak felé.
Tavastszal fölfelé mennek a vándormadarak.
FÉLFELE, régies, f él,-e értelemben. „Félfele
biván." „Félfele ál Iánk." Debreczeni Lcgendáskönyv.
„Mert ott a szegények félfele buválnak." Pesti Gábor meséi.
FÉLFELÉ, (fél-felé) ősz. ih. Oldalra, féloldalra,
cgyikfelé. Felfelé áll a kalapja, süvege. Felfelé hajlik
a roszúl ráköti kazal.
FÉLFELÉVALÓ, (félfelé-való) ősz. inn. 1) Egy
oldalra, féloldalra való. Félfelévaló rúd, korlát. '2)
Félrevaló, félenlevö, utón kívüli. Félfelé való helységek, puszták.
FÉLFELÖL, (fél-felöl) ősz. ih. Egy oldalról,
egy részről, fél oldalról. Félfelöl beárkolt, félfelöl szabadon hagyott rét. Fé/felöl fázni, átfáznt. Félfelöl megfaragott gerenda.
FEL- v. FÖLFÉR, (fel- v. föl-fér) ősz. Önh. Bizonyos magasságban helyet kap, hely jut neki. ^féy
néhány bátakerettt fetfér az osztagra. Nincs oly rakott
szénásszekér, melyre mé<j egy villával fiil nem férne.
(Km.). V. ö. FÉR.
FEL- v. FÖLFÉRCZÉL, (fel- v. föl-férczel; ősz.
áth. Valamit férczelve felvarr, iclakgat. Felférctelni
•AOV 8SOTÍB. II.
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a tzinpadi ruhára holmi csipkéket, szalagokat. V. ö.
FÉRCZÉL.
FÉLFÉRFI, (fél-férfi) ősz. fn. 1) Férfi, ki gyávasága miatt a valódi férfi nevet nem érdemli meg;
asszonyos, katuska ember. 2) Heréit férfi.
FÉLFÉRGES, (fél-férges) ősz. mn. Amit félig
meglepett, megrontott a féreg. Félférges alma, dió.
FEL- jobban : FÖLFESLIK, (föl-feslik) ősz. k.
A fölfejlik igével legszorosabb rokonságban áll, azon
különbséggel, hogy ami felfeslik, nagyobb erőszakkal, szakadással bomlik fel, mint ami felfejlik. Fölfeslik a vászon, midőn a kalmár ketté hasítja. Fölfeslik a varrás, ha az öszveoarroít feleket kettétépik. Fölfejlik a harisnya, ha roszúl volt bekötve, vagy fejtő
tűvel felbontogatják.
FEL- jobban : FÖLFEST, (föl-fest) ősz. áth. 1)
Valamely képet bizonyos helyre, magasságra fest.
íírlnyi kirolianását Szigetvárából fölfestették a szigeti
templom boltozatára. 2) Festék gyanánt, festésre felhasznál , elfogyaszt. Fölfesteni minden festéket. Minden pénzét fölfestette a művész valamely drága képre.
FEL- v. FÖLFÉSÜL, (fel- v. föl-fésül) ősz. áth.
Fésűvel fölfelé kanyarít, simít, felsimít. Búbosra felfésillni a hajat.
FEL- jobban : FÖLFESZÉGET, (föl-feszégét)
ősz. áth. és gyakor. Feszegetve, azaz gyakran, folytonosan feszítve valamit fölemel, fölcrőtet, fclszakgat,
felbont, felnyit. Kapacscsal fölfeszegetni az utczai kövezetét. Fölfi'szegelni a pénzes láda ajtaját. V. ö. FESZÉGET.
FEL- jobban : FÖLFESZÉGETÉS, (föl-feszégetés) ősz. fn. Valaminek feszegetés általi feltörése,
felszakgatása, felnyitása.
FEL- jobban : FÖLFESZÍT, (föl-feszit) Ősz.
áth. 1) Feszítés által, egyet feszítve feltör, felbont,
felszakaszt, felnyit valamit. Frilfcsztieni kapacscsal a
leásott követ. Fölkészíteni doronggal a kaput. 2) Valamit szétterjesztve fölszegez valahová. Fölfeszíteni a
bőrt rámára. Különösen, halálos büntetésül keresztre
szegez. Idvözítönket a zsidók fő/feszítették.
Fölfessitteték, meghaló, és eltemettetek. (Apostoli hitvallás). V. ö.
FESZÍT.
FEL- jobban : FÖLFESZÍTÉS, (föl-feszítés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit fölfeszítenck. V. ö. FELFESZÍT. Urunk fölfeszítése.
FEL- v. FÖLF1CSÉRÉZ, (fel- v. fól-ficséréz)
ősz. áth. Nyalkán felékesít, feleziczomáz, ficséresen,
i ficsúrosan kicsíp. Felficserézte magát a tánczvigalomra.
FEL- v. FÖLFINTORÍT, (fel- v. föl-fintorit)
ősz. áth. Fiiitoritva, fintorgatva feltol, felnyom. Mondják különösen az orról. Felfintot itatta az orrát, azaz
valami nem volt tetszésére, megboszonkodott. V. ö.
FFNTORÍT.
FELFIÓKOL v. FELF1ÓKOZ, tfel-fiókol v.
—fiókoz) ősz. áth. Fiókokkal ellát. Felfiókolni az irományos szekrényt. V. ö. FIÓK.
45
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FELFIRKÁL, (fel-firkái) ősz. gyak. áth. Nyíl- . 4) Önh. ért. valakivel viszonyos szerződést tesz oly
vanos vagy emeltebb helyre firkái valamit. A gyerme- ' dolog felől, melyet bizonyosan egyik sem tud, vagy
kék felfirkálják neveiket a falakra.
melyről mindenik fél azt hiszi, hogy ő tudja bizonyoPELF1TAT, (fel-fitat) ősz. éth. Felkutat, fel- san. Felfogadni ttdt forintban, hogy a lóversenyben
kurkáaz, felfürkész, vadász vízslaeb módjára mintegy ét vagy ómat lest nyertet. Fogadjunk fel! Ez értelemben igekötő (fel) nélkül szokottabb.
fitosán tartván az orrát felszaglász.
FELFOGADÁS, (fel-fogadás) ősz. fn. 1) FelFEL- v. FÖLFITYÉSZ, (fel- v. fól-fityész) ősz.
vállalás. Át elhagyott árvák felfogadása. 2) Szolgááth. Mondják különösen vadászról és vadászebről, milatba, munkára beszegődtetés. Cselédek, napttámotok
dőn a rejtekben levő vadat felkutatja. V. ö. FIfelfogadása. 3) Szerződés valami fölött, mit bizoTYÉSZ.
nyosan egyik fél sem tud, vagy miről mindenik fél
FEL- v. FÖLFIZET, (fel- v. föl-fizet) ősz. átb.
azt hiszi, hogy bizonyosan tudja. Szokottabban igeAltalán, a rendes illetéken vagy becsen, áron felül
kötő nélkül : fogadat.
fizet Különösen. 1) A cserében adott tárgyra még
FELFOGÁS, (fel-fogás) ősz. fn. 1) Fölvevés,
valamit fizet. A éteréit pipára egy pár forintot felfifölemelés.
2) Észszel felérés, vagyis az észnek azon
tetni. 2) Az alkudott díjhoz, bérhez, árhoz valamit
működése, midőn valamely dologról világos eszméje
told. Felfitetni a fuvarosnak.
van. Könnyű f elfogással bírni.
FEL- v. FÖLFIZETÉS, (fel- v. föl-fizetés) ősz.
FELFOGÓ, (fel-fogó) ősz. fn. Tepsi, melyet a
fn. Cselekvés, midőn valamire felfizetünk. V. ö. FELnyársra húzott sült alá tesznek, hogy a lecsepegő
FIZET.
FELFODORÍT, (fel-fodorít) ősz. áth. Fodrosán zsírt felfogja. Szélesb ért mint melléknév, ami valavsgy fodrokra felkanyarít, fölteker. Felfodoritani me- mit feltartóztat, fölemel vagy pártul vesz. Felfogó teltétek, gótok. V. ö. FELFOG, (1).
leg vattai a fürtöket. V. ö. FODOR, FODORÍT.
FELFOHÁSZKODÁS, (fel-fohászkodás) ősz.
FELFODORÍTÁS, (fel-fodorítás) ősz. fn. Fodfn. Fohásznak vagy fohászoknak felnyomulása, feltórokba tekerés, sodrás, felkanyarítás.
dnlása a mellből. V. ö. FOHÁSZ.
FELFODORODIK, (fel fodorodik) ősz. k. FodFELFOHÁSZKODIK, (fel-foháwkodik) ősz. k.
rokba vagy fodrosán föltekeredik, felcsavarodik. Át Szivéből, melléből fohászokat bocsát fel. Bánatában,
ustkár nőre felfodorodik. V. ö. FODOR.
ttivfájdalmában felfohdttkodik át égre. V. ö. FOFELFODROZ, (fel-fodroz) ősz. áth. 1) Fodrokba HÁSZ.
fölteker, felcsavar. Felfodrotni a* UttSkSt. 2) FodrokFELFOLTOZ, (fel-foltoz) ősz. átb. Foltokra,
kal felékesít, felczifráz. Felfodrotni a* üngöt, ttok- foltozásra felhasznál, felvarr. A maradékvdtmat, ponnyát. V. ö. FODOR, FODROZ.
tot ócska ruhákra felfoltotni.
FELFOLY, (fel-foly) ősz. önh. Tulajd. ért ám.
FELFODROZÁS, (fel-fodrozás) ősz. fn. Ékesgetés, csiczomázás neme, mely által fodrossá teszünk, valamely híg test alulról fölfelé terjed, halad, mi néha
látszólag megtörténik, pl. Felfoly a Rába vitettek fölvagy fodrokkal díszítünk valamit.
FELFOG, (1), (fel-fog) ősz. áth. 1) Valamit stine, midőn a Duna áradása feltartóztatja; ámbár
mentében, siettében, futtában atb. feltartóztat, aka- tulajdonkép lefoly, mert magasabb állásról alább
dályoz. Felfogni árokkal a folyó homokot. Gáttal, tSl- száll. Átv. ért mondjuk némely növényekről, me~téssel felfogni át árvitet. 2) Fölvesz, fölemel. Felfogni lyeknek indái, szárai, kacsai a közel lé vő fákra, keríkarra a fáradt gyermeket. Felfogni tárban a ruhát. tésekre, oszlopokra stb. felfutnak, fóltekerőznek. Fel3) Partul fog , védelmez. Felfogni a* elhagyott árvá- foly a borsó, juhttalag stb.
nak ügyét. 4) Észszel felér. Felfogni át eléadoU tant.
FELFOLYAMODÁS, (fel-folyamodás) ősz. fn.
Felfogni valakinek tervét, ttándékát, indítványát. 5) Felsőbb helyre folyamodás. V. ö. FELFOLYAMOFelszakaszt, fölmetsz. A gyepet nehezen fogja fel a» DIK.
eke. 6) A növény valamit ellep. Felfogta a gyom át
FELFOLYAMODIK, (fel-folyamodik) ősz. k.
udvart, a fű át elhagyott utakat.
Felsőbb helyre, felsőbb tőrvényszék elé folyamodik,
FELFOG, (2), (fel-fog) ősz. fn. Fog, különösen viszi fel panaszát, ügyét V. ö. FOLYAMODIK.
emberi szájban, mely a rendes fogsoron fölül hibásan
FELFOLYÓ, (fel-folyó) ősz. mn. Általán, ami
vagy fölöslegesen nő ki.
fölfelé foly, akár tulajd. akár átv. értelemben. FelfoFELFOGAD, (fel-fogad) ősz. áth. 1) Felvállal, lyó indát növények.
fölvesz. Felfogadni át árva gyermeket. Felfogadni vaFELFON, (fel-főn) ősz. áth. 1) Hajat, serényt,
lakit fiának. 2) Szolgálatra, munkára felbérel. Felfo- befonva felköt Fetfonm a lófarkat, a lóterényt, ám
gadni valakit inainak, szolgálónak, napttámomak. 3) üstököt. 2) Fonó eszközön, pl. gnzsalyon, rokkan foAdott szóval, esküvel megígér, föltesz valamit
nallá sodorít, pederít, feldolgoz. Fd/omü naponkint
egy kOtét lent vagy kendert.
„Felfogadtam száz meg százszor,
Hogy én nem szeretek máskor."
FELFORDÍT, (fel-fordít) ősz. áth. Általán, valamit úgy fordít, he <;y ami alól vagy oldalt volt, ás
Csokonai.
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felül legyen, éa viszont. Felfordítani a kiürült hordót.
Ftlfordítani a csónakot. Szélesb ért. feldönt, feltaszít.
Felfordítani a kocsit, fosukat. V. ö. FORDÍT.
FELFORDÍTÁS, (fel-fordítás) öaz. fh. Cselekvés, mely által felfordltunk valamit. V. ö. FELFORDÍT.
FELFORDUL, (fel-fordúl) ősz. önh. 1) Áltálén,
valami úgy fordul, hogy alja vagy oldala fölfelé álljon, és viszont. Felfordul a szekér a lejtSn. 2) Átv.
ért a gyomorról mondják, midőn fölkeveredik, s a
bevett ételt italt fölfelé hajtja, kiokádja. Tréfás, és
népies nyelven : meghal, megdöglik. Felfordult a
szegény, Itten nyugosztalja ! 3) Rendes állapota megzavarodik, szokott forgása felbomlik.

FELFORRAL—FELFÖLD
:
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FELFORRAL, (fel-fórral) ősz. áth. Eszközli,
! hogy valami felforrjon, forróvá legyen. Felforralni
l o tejet. Átv. ért, rendkívüli hevülésbe hoz, feltüzel.
A nagy harag felforralta vérét.
FELFÓURALÁS, (fel-forralás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg melegítés, tüzelés, mely által felforralunk valamit.
FELFORRAN, (fel-forran) ősz. önh. A nagy tűz,
melegség miatthirteleu, egyszerre felforr, felbugygyan.'
A tUtes vasra öntött víz felforran. Az igen ingerlékeny
ember csekélységre is felforran.
FELFORRANÁS, (fel-forranás) ősz. fn. Hirtelen, egyszerre való felforrás, felbugygyanás.
FELFORRASZT, (fel-forraszt) ősz. áth. 1) 1.
FELFORRAL.
2) Forró erezet, pl. vasat valahová
„Felfordult a világ , eltörött tengelye,
felragaszt. A vaspántokat felforrasztani a nyújtóra.
Régi járásának se nyoma, se helye."
V. ö. FORRASZT.
Faludi.
FELFORTYAN, (fel-for-ty-an) ősz. önh. ÁllatFELFORDULÁS, (fel-fordulás) ősz. fn. 1) Ál- ról, különösen emberről mondják , midőn haragjában
lapot, midőn valami oly fordulást szenved, melynél hirtelen felpattan, folmérgesedik. Mindjárt felfortyan.
fogva alja vagy oldala fölfelé áll, és viszont. 2) Va„Felfortyaut Mahomét Nándorra, de fökép
lamely járműnek feldőlése.
Fújta Korogra dühét."
Czuczor.
FELFORDÜLT, (fel-fordult) ősz. mn. Aminek
FELFOSZLAT, (fel-foszlat) ősz. áth. Eszközli,
atya vagy oldala fölfelé áll, és viszont. Felfordult izeleér, csónak. Átv. ért. rendes forgásában megzavart, hogy valami felfoszoljék. Felfoszlatni szálakra a
fonák, visszás. Felfordult világ.
vásznat.
FELFOSZLATÁS, (fel-foszlatás) ősz. fn. CseFELFORDULTSÁG, (fel-fordultság) ősz. fn.
Átv. értelemben felfordult állapit, a dolgoknak fonák lekvés, mely által valamit felfoszlatunk.
FELFOSZLIK, (fel-foszlik) ősz. k. Valamely
•viszonya egymáshoz, a rendnek felbomlása.
FELFORGÁCSOL, (fel-forgácsol) ősz. áth. For- rostos, szövött, kallóit test, szálakra, fonalakra, hárgácsokra farag, metél, gyalul. Át ügyetlen asztalos tyákra felbomlik, szétválik , felszakadoz. Felfostlik a
felforgácsolta a munkába vett fának nagyobb részét. be nem szegett fehérrulia. Felfoszlik a selyemgubó. FelFELFORGÁCSOLÁS, (fel-forgácsolás) ősz. fn. foszlik a kígyó bőre, tavaszszal Felfoszlik a kukoricta
A fának forgácsdarabokra me:ölese, gyalulása, fa- héja. V. ö. FOSZLIK.
FELFOSZT, (fel-foszt) ősz. áth. 1) Tájdivatoragása.
FELFORGAT, (fel-forgat) ősz. áth. és gyakor. san : ruhát, takarót fölemelve, valakit vagy valamit
Valamit folytonosan, vagy több tárgyat egyszerre meztelenné vagy fedetlenné tesz. Felfosztani a szokfelhány, fölkever, rendetlenségbe hoz, feldúl, feldönt, nyát, pendclyi, vagy az asszonyokat, leányokat. Felfeltaszigál, szóval: rendes helyzetéből, állásából visz- fosztani az ágyat. 2) Mondjuk különösen a törökbuuásba, fonákba tesz át Felforgatni a* üres hordókat. za rakásról, midőn leveleitől megtisztítják. FelfosztotFelforgatni a* egytter végig csépelt gabonát. A fSrge- tuk már a fórökbmát. V. ö. FOSZT.
FELFOSZTÁS, (fel-fosztás) ősz. fn. Cselekvés,
teg felforgatja a sátorokat. A nyavalyatörds felforgatja
mely által valamit felfosztunk.
FELFOSZTOLÓD1K , (fel-fosztolódik) ősz.
„Felforgat a vas századok érczkeze
belsz. Különös gonddal, fáradsággal, vigyázattal felMindent"
Berzsenyi.
húzza, fölemeli ruháját, fölleplezi magát. FelfoszíolódV. 6. FORGAT.
FELFORGATÁS, (fel-forgatás) ősz. fn. Fel- nak a nagy sárban, vízben gázoló nők.
FELFOSZTOZIK, (fel-fosztozik) ősz. k. Leplét,
hányás , feldúlás, fölkeverés, feldöntögetés, rendnek,
régi viszonyoknak felbontogatása.
takaróját, ruháját fölemelve meztelenné, födetlennú
FELFORR, (fel-forr) ősz. önh. Valamely folya- teszi magát. A vízen átgázolni akarók f el f oszt óznak.
dék a melegségnek azon fokát éri, melyet forrásnak
FELFÖ, (fel-fő) öaz. önh. 1. FELFORR.
FELFÖD, I. FELFED.
nevezünk. V. ö. FORR. Felforr a víz, leves, kávé. Átv.
FÉLFÖDÉL, (fél-födél) ősz. fn. lásd : FÉLért. igen fölgerjed, különösen : vére a nagy harag miatt rendkívüli mozgásba jön. Felforr bennem a méreg, FEDÉL.
ha látom St. Kis csupor hamar felforr. (Km.).
FELFÖDÖZ, FELFÖDÖZÉS, 1. FELFEDEZ,
FELFORRAD, (fel-forrad, ősz. önh. Forró álla- FELFEDEZÉS.
FELFÖLD, ifel-föld) ősz. fn. Általán valamely
potba megy által, növekedő melegség, tűz által forországnak, tartománynak azon réazr., mely mas>is<ibróvá habzik fel. V. ö. FORRAD.
15 *
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bán fekszik; hegyes vidék. Különösen, Magyaország
nak azon éjszaki vármegyéi, melyek a Kárpátok mentében fekszenek. Ellentéte : Alföld.
FELFÖLDI, (fel-földi) ősz. mn. Felföldről való,
arra vonatkozó, azt illető. Felföldi lakotok. Felföldi
kereskedés, müipar. Használtatik főnévül is, s ám.
felföldön lakó, vagy onnan való személy. A felföldiek
kötői sokan nyaranta alföldön dolgoznak.
FELFÖL, (fel-föl) ősz. önh. 1. FELFORR.
FÉLFÖTT, (fél-főtt) ősz. mn. Ami kellőleg
nincs megfőzve, félig nyers. Félfótt hált enni.
FELFÖZ, (fel-főz), ősz. áth. Főzve, vagy főzés
által felbasznál, elfogyaszt. Felfutni a piactról fosott
eleséget. A budapetii terfözSk évenként tSbb ezer mérő
árpát felfutnék.
FELFÖZÉS, (fel-főzés) ősz. fn. Főzés által felhasználása, elfogyasztása valaminek.
FELFRICSKÁZ, (fel-fricskái) ősz. áth. Fricskával valaki orrát fólpeczkeli. V. ö. FRICSKA.
FELFRICSKÁZÁS, (fel-fricskázás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki orrát fricskával fölpeczkelik.
FEL- v. FÖLFRISÍT, (fel- v. föl-frisít) ősz. áth.
Azt teszi, hogy valami újra fris legyen. Át aulaira
rakott italokat jeget vittel felfrissíteni. V. ö. FRIS.
FEL- v. FÖLFRI8ÍTÉS, (fel- v. föl-frisítés) ősz.
fn. Cselekvés, mely által felfrisítttnk valamit.
FELFÚ, (fel-fű) ősz. ith. 1) Valamit fiivá, fuvis
által feldagaszt Felfdni a dudát, hólyagot. Nem hólyag, hogy felfújod. (Km.). 2) Magasra fű valamit.
Félfém a füstöt, füstkarikákat. A szél felfúja a papirottárkányt. 3) A tüzet feléleszti, felszítja. 4) A beszívott levegővel magát felduzzasztja. Felfúni a pofát. Felfiíni magát. 5) Tréfás vagy feddő ért. Ne neked, fád fel! No már most felfúhatod, azaz vedd
hasznát, ha tudod, vagy tégy vele, amit akarsz. V.
ö. FÚ.

FELFÜALKODIK, 1. FELFUVALKODIK.
FELFÚJ, (fel-fűj) ősz. áth. 1. FELFÚ.
FELFÚJTAT, (fel-fúj-tat) 1. FELFÚTAT.

FELFÚR, (fel-fdr) ősz. áth. Alulról fölfelé fúr
valamit. Felfárni a börtön boltozatát.
FELFÚTAT, (fel-futat) ősz. áth. Fúvó eszközzel, fűjtatóval feléleszti, felszítja a tüzet.
FELFUTÓ, (fel-futó) ősz. mn. Általán, aki vagy
ami felfut. Különösen és átv. ért. föltekerődző. Felfutó növények, pl. borsók, tökök.
FELFUTÓ, (fel-futó) fn. 1. SZULAK.
FELFUVALKODÁS, (fel-fuvalkodás) ősz. fn.
Átv. ért. Ostoba kevélység és nagyravágyás, mely
semmi lelki erőn nem alapszik, s magát külsőleg minden áron, módon nagynak mutatni törekszik.
FELFUVALKODIK, (fel-fuvalkodik) ősz. k.
Tulajdonkép , magát felfúva szétterjedni, nagyobbodni
törekszik. Átv. ért. Üres, hiú, széllel bélelt kevélységtől felpuffad.
FELFUVALKODOTT, (fel-fuvalkodott) ősz.
tnn. Tulajd. magában tartott és felfűtt légtől felduz-
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zadt. FelfuaalkodoU pofa, béka. Átv. ért Üres, hiú,
buta kevélységtől puffadozó, felpuffadt. Felfuvalkodott
buta ember.
FELFUVALKODOTTSÁG,(fel-fuvalkodottság)
ősz. fn. Tulajdonság, melynél fogva valaki üres, hiú,
buta kevélységtől felduzzad, felpuffad, elbizakodik.
FELFUVÁS, (fel-fuvás) ősz. fn. 1) Fuvás általi
felélesztés, felszítás. Át elaludt gyertya felfuváta. 2)
Felpuffasztás, benyomott, beszorított lég általi felduzzasztás. Hólyag, duda felfuváta.
FELFÚVÓDIK, (fel-fuvódik) 5sz. belsz. Belső
erőszak által feldagad, felpuffad. Felfúvódott a stelektől a háta. Felfúvódik a tokáig ki nem Ürült húgyhólyag.
FELFUVOLA, (fel-fuvola) ősz. fn. Fuvola, mely
felhangokat ad.
FELFÜGOESZKÉDIK, (fel-fttggeszkédik) ősz.
k. Valahová vagy valamire felfüggeszti magát Felfüggeszkedni a faágra. Felfüggeszkedni valaki nyakára.
V. ö. FÜGGESZKÉDIK.
FELFÜGGESZT, (fel-fdggeszt) ősz. áth. 1) Valamit úgy felköt, felakaszt, hogy függjön. Felfüggeszteni a ruhát a szegre. Felfüggeszteni a ztiványt akasztófára. 2) Valamitől feltételez. Utazását ás idStöl függeszti fel, azaz utazni fog, mihelyest az idő kedvez.
3) Valakit működése, hivatala körében bizonyos időre
akadályoz; valaminek folyását megszünteti, elhalasztja. Felfüggeszteni a per alá fogott tisztmselSket.
Felfüggeszteni a megkezdett munkálatokat.
FELFÜGGESZTÉS, (fel-függesztés) ősz. fn.
Cselekvés, mely alti l valamit vagy valakit felfüggesztünk. Fegyverek, ruhadarabok JelfUggetztéte. Tisztviselők felfüggesztése.
A tervezett vállalat
felfüggesztése.
FÉLFULÜ, (fél-fülű) ősz. mn. és fn. 1) Aminek egyik füle hiányzik, akár tulajd. akár átv. értelemben véve. 2) 1. KÁFORKA.
FÉLFÜRDÖ, (fél-fürdő) ősz. fn. A rendes fürdői évszaknak fele. Félfürdöt használni, azaz a fürdői
évszaknak felét fordítani fürdésre.
FELFÜRÉSZÉL, (fel-fűrészéi) ősz. áth. Ffirészszel felhasogat, felhasábol. FelfUréttelni a tüzrevaló fákat. Felfürészelni deszkákká a fenyStzálakat.
V. ö. FÜRÉSZÉL.
FELFÜRÉSZÉLÉS , (fel-fúrészélés) ősz. fn.
Fürészszel felhasogatása, fölmetszése, feldarabolása
valaminek.
FELFÜRKÉSZ, (fel-fürkész) ősz. áth. Fürkészve fölkeres, feltalál. Felfürkénni a sűrűben lappangó
foglyokat. V. ö. Fürkész.
FELFÜRKÉSZÉS, (fel-furkészés) ősz. fn. Fürkészve felkeresés, feltalálás.
FELFÜSTÖL (fel-ffistől) ősz. áth. Felakasztva
a füsttel általjárat, megaszal valamit Felftíttölni a
szalonnát, disznólábat, halat.
FELFÜSTÖLÉS, (fel-füstölés) ősz. fn. Cselekvés, mely által felfü»Wlünk valamit
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FELFÜSTÖLÖG, (fel-fústölög) ősz. önh. Füs- Fölgerjeszteni a hallgatókat boszúra, áhítatra, jótétölögve felszáll, feloszlik. Felfüstölögnek a nyirkos konyságra. V. ö. GERJ, GERJESZT.
FEL- jobban : FÖLGERJESZTÉS, (föl-gerágak. Felftíttölög az égő dohány.
PELFÜTYÉSZ, (fel-fútyész) ősz. Ath. 1. FKL- jesztés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg izgatás, ösztönzés, mely Által valaki v. valami fölgerjesztetik.
FTTYÉSZ.
FELFÜVEL, (fel füvei) ősz. áth. A füvet fölFÉLGOLYÓ, (fél-golyó) ősz- fn. 1. FÉLTEKE.
eszi, fóllegeli. A csordák, nyájak felfüvelik a réteket.
FELGOMBOL, (fel-gombol) ősz. Ath. 1) A
FELFŰZ, (fel-fűz) ősz. Ath. 1) Egyenként, sze- gombot a gombházból, gomblikból kihúzván, kifordítmenként, levelenként stb., sinórra, madzagra, fo- ván, valamit felold, felbont, elválaszt. Fel- v. kigombolnalra húzogat. Felfűzni a gyöngyszemeket. Felfűzni a ni a dolmányt, mellényt. 2) Gombbal felköt, felakaszt.
dohányt. 2) Fűzővel, sinórral felköt, felszorít. Fel- Felgombolni a paplanra a lepedőt. Átv. ért. Felgomfutni a bakancsot, az asszonyt vállat. V. ö. FŰZ.
bolni az ajakat, ám. ki és felfelé fordítani.
FELFŰZÉS , (fel-fúzés) ősz. fn. Cselekvés,
FELGOMBOLYÍT, (fel-gombolyít) ősz. Ath.
melynél fogva valamit felfűzünk. Gyöngyök, olvasó- Fonalakat, czérna-, selyem-, pamutszálakat gombottemek felfűzése. Bakancs, topán felfűzése.
lyagba fölteker. V. ö. GOMBOLYAG. FelgombolyíFELQALLÉKOZ, (fel-galléroz) ősz. Ath. Gal- tani a megszapult és takácshoz viendő fonalat. Fellérral ellát, gallért varr fel reá. Felgallérozni a bun- gombolyitani a selyemgttbókal.
dát, köpönyeget.
FELGOMBOLYÍTÁS, (fel-gombolyitAs) ősz. fn.
FÉLGÁLYA, (fél-gAlya) ősz. fn. Kis tengeri Cselekvés, mely Által holmi szálas, fonalas testeket
felgombolyítanak.
hajó, kis gAlya. V. ö. GÁLYA.
FÉLGÖMB, (fél-gömb) ősz. fn. 1. FÉLTEKE.
FELGARÁDOL, (fcl-garAdol) ősz. Ath. GarAdot hányva bekerít, felárkol. Felgarádolni a kertet.
FÉLGÖMBÖLYEG, (fél-gömbölyeg) ősz. mn.
V. ö. GARÁD.
Félig gömbölycg , egyik oldalról gömbölyű. V. ö.
FELGARÁDOLÁS, (fel-garAdolás) ősz. fn. Ga- GÖMBÖLYEG.
rAddal bekerítés, feltöltés, felárkolAs.
FELGÖNDÖRÍT, (fel-göndörít) ősz. Ath. HaPÉLGÁTNA, (fél-gAtu-\) ősz. fn. A haditudo- jat, szőrt, vagy ezekhez hasonló testet göndör alamányban, ám. oly gátna, melynek csak egy felöl van kúvá tesz, göndörré föltekerget, felkanyargat. Felmellvédé. V. ö. GÁTNA és MELLVÉD. (Halbe göndörtíeni az ilstököt, a ló serényét. V. ö. GÖNDÖR. Vastag hangon : felgondorít, felkondortí.
Sappe.)
FELGÁTOL, (fel-gAtol) ősz. Ath. GAttal feltölt.
FELGÖNDÖRÍTÉS, (fel-göndörítés) ősz. fn.
Felgátolni vitáradások ellen n réteket, szántóföldeket. Cselekvés, mely Által valamit felgöndörítünk. Vastag
FELGÁTOLÁS, (fel-gAtolAs) ősz. fn. GAttal hangon : felgondortíás, felkondorítás. V. ö. FELfeltöltés, elrekesztés. V. ö. GÁT.
GÖNDÖRÍT.
FELGAZDA, (fél-gazda) ősz. fn. Németes szó,
FELGÖNDÖRÖDÉS, (fel-göndörödés) ősz. fn.
magyarosabban : félhelyet v. félteiket gazda.
Göndör alakban föltekeredés, felcsavarodás. Hajak,
FEL- v. FÖLGÉRDÜL, (föl-gérdül) ősz. önh. telyemgyapju felgöndörödéte.
FELGÖNDÖRÖDIK, (fel-göndörödik) ősz. k.
Székely szó, másutt : felröhen (a disznó).
FEL-, jobban : FÖLGERÉBÉL, (föl-gerébél) Göndörré, göndör alakuvA föltekeredik, felcsavarodik. A kis fiú haja, a juh gyapja felgöndörödik. Vasősz. Ath. Gerébbel bekerít, felhány.
FEL-, jobban : FÖLGEREBLYÉL , (föl-gcreb- tag hangon : felgöndörödik v. felkondorodik. V. ö.
lyól) ősz. Ath. Gereblyével fc'gyüjt, felhárít, fölszed, GÖNDÖR.
FELGÖNGYÖL, (fel-göngyöl) ősz. Ath. Valafeltakarít. Fölgereblyélni az elszórt széna-, szalmaszámit göngyölve fölteker, felcsavar, felkanyargat. Henlakat, a tarlót.
FEL- jobban : FÖLGEREBLYÉLÉS, (föl-gc- gerre felgöngyölni a vásznat.
reblyélés) ősz. fn. Gereblyével felgyüjtés, felszedés.
FELGÖNGYÖLGET, (fel-göngyölget) ősz. Ath.
FEL- jobban : FÖLGEIJ JED, (föl-gerjed) ősz. és gyakor. Folytonosan és különös gonddal felgönönb. Gerjck, gerjedclmek kelnek föl benne; indulat, gyöl. Felgöngyölgetni hengerre valamely oklevelet, régi
különösen a nemi ösztön támad fel benne ; félmérge- kéziratot. Felgöngyölgetni fejére a leplet. V. ö. FELGÖNGYÖL.
lődik, felboszonkodik. V. ö. GERJ, GERJED.
FELGÖNGYÖLÍT, (fel-göngyölít) ősz. Ath. 1.
FEL- jobban : FÖL,GERJEDÉS, (fól-gerjedés)
ősz. fn. Állapot, midőn valakiben a gerjek feltámad- FELGÖNGYÖLGET.
FELGÖNGYÖLÖDIK, (fel-göngyölödik) ősz. k.
nak ; felindulás, haragra lobbanAs; nemi ösztön vá1. FELGÖNGYÖLÖG.
gya. V. ö. GERJ, GERJED.
FELGÖNGYÖLÖG, (fel-göngyölög) ősz. önh.
FEL- jobban : FÖLGERJESZT, (föl-gerjeszt)
ősz. Ath. Valakit gerjekre felindít; felingercl, felösz- Göngyölögve, azaz körültekeredve felcsavarodik.
tönöz ; nemi vágyakat ébreszt. Fölgerjetzteni valaki- Felgöngyölög a ruha a mángolófára. Felgöngyölög a
nek haragját. Fölgerjestteni az ifjúban a nemi ösztönt. fonal az orsóra. V. ö. GÖNGYÖLÖG.

715

FELGÖRBED — FELGYÓGYÍT

FELGÖRBED, (fel-görbéd) ősz. önh. Fölfelé
görbéd, fölfelé hajlik, Felgörbed a csizmája orra.
FelgSrbed a* eröktidti barom hátgeríncte. V. ö.
GÖRBÉD.
FELGÖRBESZT, (fel-görbeszt) ősz. áth. Azt
teszi, hogy valami fölfelé görbedjen. Felgürbestteni a
desikába vert stég végit. Felgürbestteni a hajóbókonynak való fákat. V. ö. GÖRBESZT.
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FELGYÓGYÍTÁS, (fel-gyógyítás) ősz. fn. A
betegnek egészséges lábra állítása.
FELGYÓGYUL, (fel-gyógyúl) ősz. önh. Betegségből egészséges lábra áll, fellábad.
FELGYÓGYULÁS, (fel-gyógyulás) ősz. fn.
Betegségből fellábadás, fóléperedés.
FELGYÖNGYÖZ, (fel-gyöngyöz) ősz. áth.
Gyöngyökkel felékesít, felczifraz, feldíszít FelgyönFELGÖRBÍT, (fel-görbít) ősz. áth. 1. FEL-gyözni a nyakat. V. 6. GYÖNGY.
GÖRBESZT.
FELGYÖNFYÖZÉS, (fel-gyöngyözés) ősz. fn.
FELGÖRBÜL, (fel-görbfll) ősz. önh. 1. FEL-Gyöngyökkel feldíszítés, fölékesítés.
GÖRBED.
FELGYÚJT, (fel-gyujt) ősz. áth. Azt teszi,
FELGÖRGET, (fel-görget) ősz. áth. Valamit hogy valami felgyűljön; tüzet tesz valami alá, hogy
görgetve, azaz gnrítva, tengelye körfii forgatva fel- ezt égésbe hozza; szándékosan, másnak kárára gyújt
hajt, fel tologat. Felgörgetni az üres hordót a pincté- meg valamit. Felgyújtani a hátat, hátait. Felgyújtani
b8l. V. ö. GÖRGET.
a* ellenség várát. Felgyújtani a várost, falut. V. ö.
FELGÖZÖLÖG, (fel-gőzölög) ősz. önh. éi gya- GYÚJT.
kor. Valaminek gőze fölfelé száll; gőzölögve fölFELGYUJTÁS, (fel-gyújtás) ősz. fn. Cselekemelkedik. FdgotötíSg a hidegre kihordott melegganaj. vés, mely által valami felgyúlad; különösen, szándéV. ö. GŐZÖLÖG.
kos gonosz tett, midőn valaki más kárára gyújt meg
FELGYALOGOL, (fel-gyalogol) ősz. önh. Gya- valamit, hogy hamuvá égjen.
logolva megy föl valahová. Felgyalogolni a várba, a
FELGYUJTOGAT, (fel-gyojtogat) ősz. áth. és
magas hegyre. PutrSl felgyalogolni Bécsbe. V. ö. gyakor. Egymás után, folytonosan, ismételve gyújt
GYALOGOL.
fel valamit Felgyujtogatni a katalokba, boglyákba
FELGYALÚL, (fel-gyaldl) ősz. áth. Gyalaval rakott sténdt. Felgyujtogatni ős ellenség városait, fafelsimít, eltisztít, felaprít, felhasogat, felszakgat etb. lait. V. ö. GYUJTOGAT.
Fdgyaliílni a görcsöt vagy surf oltót pallót. FelgyaFELGYŰL, (fel-gyúl) ősz. önh. Tüzet fog,
lulai a repedéseit asetall. Felgyalulni a futni való tö- lángra kap, égni kezd.
köt, káposttát, répát. V. ö. GYALUL.
FELGYÚLAD, (fel-gyúlad) ősz. önh. Nagyobb
FELGYARAPODIK, (fel-gyarapodik) ősz. k. kiterjedésben égni kezd, fellángol. Átv. ért. nagyon
Felnő, feUerdül. Élnek e szóval Bodrogközben.
fölgerjed, felindúl. Felgyűlöd benne a vér. Haragra,
FÉLGYÁSZ, (fél-gyász) ősz. fn. Oly gyász, mertlenre felgyúladni. V. ő. GYULÁD.
mely a valódi szokott mély gyásznak csak némely
FELGYÚLASZT, (fel-gyúlaszt) ősz. áth. Eszjeleit viseli, mutatja, pl. midőn a női gyászruha nem
közli,
hogy valami felgydladjon. Felgyúlasztani a
egészen fekete, csak félfekete vagy hamvas szövetből
várost. Átv. ért Fölgerjeszt, felindít Felgyúlas*tani
van készítve. Vagy : azon gyász, melyet a kiszabott
gyászidőnek második felében szokás viselni. Fél- a vért. Haragra felgyúlasttani valakit.
FELGYÚR, (fel-gyúr) ősz. áth. Gyúrva felgyástba öltötködni. Félgyástt viselni.
dagaszt, azt teszi, hogy megkeljen, fölkeljen, feldaFÉLGYÁSZOS, (fél-gyászos) ősz mn. Fél- gadjon. Felgyúrni a tésttát. Frlgyúrni a sarat. V. ő.
gyászban járó, félgyászt viselő. V. ö. FÉLGYÁSZ.
GYÚR.
FEL- jobban : FÖLGYEPLÖZ, (föl gyeplőz)
FELGYÚJT, (fel-gyüjt) ősz. áth. 1) Embereket
ősz. áth. Gyeplővel fölszerel, gyeplőre fog. Felgyep- valahová csoportosan felidéz, felhí. Felgyüjteni o pártVSsmi a kocsiba fogott lovakat.
feleket a megyei terembe. 2) Föltetéz, felhalmoz, felFEL- jobban : FÖLGYEPÜZ, (föl-gyepüz) ősz. takarít. Felgyüjteni mindenféle éhséget és fegyvert a
áth. Gyepfivel bekerít. FSlgyeptttni a veteményes várba. 3) A lekaszált füvet, takarmányt, gizgazt petrenczékbe, baglyákba rakja öszve. V. ö. GYŰJT.
kerteket.
FELGYILKOL, (fel-gyilkol) ősz. itb. GyilokFELGYŰL, (fel-gyűl) ősz. önh. 1) Csoportosan,
kal vagy más szúró, vágó fegyverrel mindnyáját seregesen főimegy valahová. Budapest lakon húsvétmegöli, felkonczolja. Felgyilkolni a bevett várban ta- hétfőn felgyűlnek a Gellérthegyre. 2) Az állati test a
lált katonákat és lakosokat. Felgyilkolni a pusttai geny össrecsomósodása által feldndorodik. Felgyűl o
vándorokat. V. ö. GYILKOL.
keléses bőr. V. ö. GYŰL.
FEL-GYÓGY, erdélyi falu Alsó-Fehér megyéFELQYÜLEKÉZIK, (fel-gyfilekézik) ősz. k.
ben ; helyr. Oyógy-on, —rá, —ról.
Valamely helyre többen egymás után felmennek, felFELGYÓGYÍT, (fel-gyógyít) ősz. áth. Valakit tódulnak.
FELGYÜR, (fel-gyfir) ősz. áth. Valamely hajtúgy gyógyít, hogy betegségéből fellábadjon s egészségessé legyen. Felgyógyítani a kárháti betegeket. V. ható, sodorható testet mintegy gyűrű alakban felsodor, felteker. Felgyurni át ttng ujját, o gálya stdrát.
ö. GYÓGYÍT.
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üevertében felgyümi a köpönyeg stárnyát. Szólesb ért
FELHADAZ, (fel-hadaz) ősz. áth. Valamely hesima testet ránczossá tesz, öszvevissza hajtogat; fel- lyet haddal, hadsereggel ellát, megerősít. Felhadazni
dönczöl. Felgyümi. lábakkal a pallószönyeget. V. ö. a várat, lánczokat, tengeri hajót.
GYÜE én GYÚR.
FELHADNAGY, (fel hadnagy) ősz. fn. Az auszFELGYÜREKÉZIK, (fel-gyürekézik) ősz. k. triai hadi rangozat szerént a lovas és gyalog ezreBubáinak szárait felgyűri. Különösen az ujjas ruha, deknél feltiszt, ki a másod kapitánynál egy fokkal
péld. dolmány, üng ujját felgyürve valamely munká- alább, az első alhadnagynál egy fokkal fölebb áll.
ra, birkózásra, verekedésre készül. Felgyllrekezik a Köz nyelven : főhadnagy.
favágó, a kégmíves, midőn dologhoz fog. FelgyürekezFELHADNAGYSÁG, (fel-hadnagyság) ősz. fn.
nek a legények, midőn birkózni akarnak. Máskép : fclFelhadnagyi
rang, tisztség.
türekézik, feltUrközik.
FELHÁG,
(fel-hág) ősz. önh. Hágva, azaz maFELGYÜRKÖZ1K, 1. FELGYÜREKÉZIK.
FELGYÜRÜZ, (fel-gyürüz) ősz. áth. Gyűrűvel gasat vagy magasakat lépve valahová felhat. Felhágni
felékesít; gyűrűt húz vagy varr rá. Felgyürüzni az a nyeregbe,. Felhágni az ablakba. Felhágni a kocsibakra.
ujjakat. Felgyürüzni a függönyt. Átv. ért. valamit V. ö. HÁG.
FELHÁGÁS, (fel-hagiis) ősz. fn. Magasabb helygyürűalakúan körülmetél. Felgyürtizni a fa derekát,
re, fokra lépés.
a botot. V. ö. GYŰRŰ.
FELHÁGÓ, (fel-hágó) ősz. fn. Lépcső gyanánt
FELGYÜRÜZÉS, (fel-gyürüzés) ősz. fn. Cseszolgáld készület, melynek segedelmével valahová
lekvés, mely által felgyürüzünk valamit.
FELHABAR, (fel-habár) ősz. áth. Valamit ha- felhágunk. Ilyen felhágók vannak a folyók meredek
barva fölkever. Felhabarni a koldúskását. Fdhabanti partjain, a nagyobb hajók oldalain, a dunai malmokon, a kertek sövényein, a hintók bakjain stb.
a rátottának való tojást. V. ö. HABAR.
FELHÁBORGAT, (fel-háborgat) ősz. áth. éa
FELHAGY, (fd-hsigy) 1) ősz. önh. Val vei
gyakor. Gyakori vagy folytonos háborítás állal fölver, ragu nevekkel ain. valamit ü/.iii, folytatni, sürgetni
felzavar, nyugtából felhajt, ^jelenként feUtáborgatni megszüli. Felhagyni a sikri-ttf>'n munkával. Felhagyni
át alvókat. V. ö. HÁBORÍT.
a kfrtskedrgirl. Felhagyi az éjjeli dombérozással.
FELHÁBORÍT, (fel-háborít) ö»z. áth. Valakit Jobb bizony , ha. felhayytí vele. Hagyj fvl vele f másnyugalmából fölver, feizavar. Különösen : boszus, kép : abbanhagy, d« ez tárgyesettel jár, pl. abbanharagos indulatra fólgerjeszt; fellázít, felizgat, föl- haijyid a kenvked/it. 2) ősz. áth. bizonyos időre vazendít. Átv. ért. a vérre, gyomorra alkalmazva ám. lamely munkát felad. Az oskolában elmagyarázott tárfölkever. V. ö. HÁBORÍT.
gyakat felhagyni leczkfre a tanítványoknak. Számtani
FELHÁBORÍTÁS, (fel-háborítás) ősz. fn. 1) munkálatokat hagyni fel a tanulóknak gyakorlatul.
Nyugalomból fölverés. 2) Bosszúra, haragra gerjeszFELHAGYÁS, (fel hagyás) ősz. fn. 1) Valamités. 3) Felizgatás, fellazítás. 4) Fölkeverés.
nek abbanhagyása, nem folytatása. 2) Feladás, azaz
FELHÁBORODÁS, (felháborodás) ősz. fn. bizonyos munkának bizonyos időre megrendelése. V.
Mozgalom, melynél fogva valami v. valaki felháboro- ö. FELHAGY.
dik. Népek felháborodása. Tenger felháborodása. GyoFÉLHAJ, (fél-haj) ősz. fn. Félfodelü vagy egész
morfelháborodása. V. ö. FELHÁBORODIK.
födelü, de minden esetre egy oldalról nyilt épület,
FELHÁBORODIK, (fel-háborodik) ősz. k. Álhol a szekereket, s különféle gazdasági szereket tartalán, oly mozgalomnak indul, melynél fogva rendes
tani szokták. Néhutt : félszer vagy hiú. Félhajban faállapotából kifordul, felzavarodik. Felháborodik a
ragni, fűrészelni. A háti komondornak félhajban az
tenger, ha szélvész éri. Felháborodik a családi béke.
ágya.
Különösen 1) Valaki ellen fclboszonkodik FelháboFÉLHAJAZAT, 1. FÉLHAJ.
rodni a zsarnokok ellen. 2) Fölzendűl, fellázad. FelFELIIAJHÁSZ,
(fel hajhász) ősz. áth. Haj baszháborodnak az elnyomott népek, és nemzetek. 3) Fölkeveredik, felémelyedik. Felháborodott a gyomra. V. va, azaz haj ha ! v. haj hó .' kiáltásokkal fölkeres, felkutat, fölkerget, felfürkész. Felhajhászni a bokorban
ö. HÁBORODIK.
FELHÁBOROG, (fel-báborog) ősz. öuh. Hábo- lappangó nyulat. V. ö. HAJHÁSZ, ige.
FELHAJHÁSZÁS, (fel-hajhászás) ősz. fn. Hajrogva fölkel, feltámad, fellázad. Átv. ért. gyakorta
boszura, haragra gerjed.
hászva folkeresése , felfürkészése , felkutatása valaFELHABOZ, (fel-haboz) ősz. áth. 1) Habbal minek.
FELHAJIGÁL, (fel-hajigál) ősz. gyak. áth.
fölveri, felcsapkodja; habot hajt valamire. A hullámok felhabották a partokat. 2) Addig keveri, forgat- Magasra, fölfelé hajigál, azaz többször hajít valamit.
ja , mig habot nem hajt. Felhabozni a habkásának Felhajigálni a laplát a ház falára. Köveket hajigálni
való szereket. Felhabozni a szappant. V. ö. HABOZ. • fel az ablakokra. Kévéket hajigálni fel a szekérre. V.
FELHABZSOL, (fel-habcsol) ősz. áth. Habzsol- J ö. IIAJIGÁL.
va fóleacik, föliszik valamit. A kutya fdhabtsoljti a
FELIIAJÍT, 'fel - hajít) ősz. áth. Magasra, fölkorpáslevet. V. ö. HABZSOL.
. felé hajít valamit. Felhajítani a kövecset nyolcz, ti*
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ökiyire. Felhajitani a botot a gyümölcsfára. V. ö.
HAJÍT.
FELHAJÍTÁS, (fel-hajítás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn fölfelé hajítunk valamit.
FELHAJLIK, (fel-hajlik) ősz. k. Csüggő vagy
fekirányos helyzetéből némi erő által kényszerülve,
fölfelé hajlik, görbül. Felhajlik a köpönyeg galléra.
Fdhajlik a pallódeszka vége. V. ö. HAJLIK.
FELHAJNALODIK, (fel-hajnalodik), ősz. k.
A hajnal felpirúl, fölkel; a nap fölkelése közeledik.
Felhajnalodott immár, fogjunk a munkáhot. V. ö.
HAJNAL.
FELHAJOL, (fel-hajol) ősz. önh. Saját akaratából fölfelé hajol.
FELHAJPOROZ, (fel-hajporoz) ősz. áth. Valami fölé hajport hint Felhajporozni a fejet.
FELHAJT, (1), (fel-hajt) ősz. áth. 1) Valamit
csüggő vagy fekirányos helyzetéből fölfelé görbít,
fölemel. Felhajtani a köpönyeg gallérul. Felhajtani a
kalap karimáját. Felhajtani a szoknyát, pendelyt. 2)
Valamely italt elkölt Hajtsd fel ezt a palaetk bort.
Hamarjában egy Hetét felhajtott. 3) Fölkerget, hajh
sióval valahová fölterel. A nyulakat f elhajtani a dombra. Át ökröket felhajtani Bécsbe. V. 5. HAJT.
FELHAJT, (2), (fel-hajt) önh. 1) Kocsin, szekéren valahová felmegy. Felhajtani a hegyre. PeitrSl
húsz óra alatt felhajtani Bééibe. 2) A növény, vagy
növény gyökere felcsirázik. Felhajt tavaszkor a fö.
Felhajtanak a fák törzsökéi. V. ö. HAJT.
FELHAJTÁS, (fel-hajtás) ősz. fn. 1) Felgörbités, fölemelés. Gallér-, szoknya-, pendely felhajtása.
2) Megivás. Egy pohár bor felhajtása után eltdvotni.
8) Fölkergetés, fólterelés. 4) Kocsin, szekéren felsietés. 6) Felcsirázás. V. ö. FELHAJT, áth. és önh.
FELHALLIK, (fel-hallik) ősz. k. Magasra, fölemelkedett helyre elhallik. Utasáról felhallik a szó a
harmadik emeletbe. V. ö. HAT.T.TK
FELHALMOZ, (fel-halmoz) ősz. áth. Halomra
gyűjt, halomba rak, föltetéz. Felhalmotni a nyomtatott gabonát. Felhalmotni a trágyát. Felhalmotni át
vtetai sarat. Átv, ért. bőven ellát Felhalmozni (szokottabban : elhalmozni) valakit gatdagsággal, dicséretekkel, jótéteményekkel. V. ö. HALMOZ.
FELHALMOZÁS, (fel-halmozás) ősz. fn. Cselekvés, midőn holmit halomba rakunk, rakásra gyűjtünk, emelünk.
FÉLHALVA, (fél-halva) ősz. ih. Az életnek
csak némi jeleivel. Félhalva htotok ki a vízből.
FELHÁMLÁS, (fel-hámlás) ősz. fn. Állati vagy
növényi test bőrének, héjának, hüvelyének, kérgének
stb. felfoszlása.
FELHÁMLIK, (fel-hámlik) üsz. k. Hámja, azaz
külső bőre, héja, hüvelye, tokja, kérge felszakad, felválik. Felhámlik át érett dió. Felhámlik a behegedt seb
bSre. Felhámlik a vén fák kérge, V. ö. HAMUK.
FELHÁMOZ, (fel-hámoz) ősz. áth. Hámmal fölszerszámoz. Felhámozni a kocsis lovakat. Felhámozni
a hátas puttonyt. V. ö. HÁM.
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FELHÁMOZÁS, (fel-h&mozas) ősz. fn. Hámmal
vagy hámféle hevederrel fölszerszámozása, fölszerelése valaminek.
FELHANCS1KOL, (fel-hancsikol) ősz. áth.
Hancsikokkal kijelöl. Fdhancsikolni a feloszlott rétek
határait. Felhancrikolni a kimetszett út széleit. V. ö.
HANCSIK.
FELHANG, (fel-hang) ősz. fn. 1) Nyelvtani értelemben így nevezzük az alhangokkal ellentétben a
magas vagy vékony hangzókat, d. m. e, é, ö, S, ü, ü.
Közösek, máskép élesek :g,é,i,i. (Alhangú czikk
alatt az éles K nyomdahibából «-nek jelöltetett, ez
pedig a felhangnak közöl kimaradott). 2) Éneklésben
legfelsőbb emberi (némberi vagy gyermeki) hang.
(Discant, olaszul: soprano). Az alsóbb némberi vagy
gyermeki hangnak mélyfelhang (olaszul: alto), a felsőbb férfi hangnak magashang (olaszul: tenoré), az alsóbbnak alhang vagy mélyhang vagy gordó (olaszul:
basso) a neve. Van még a magas és alhang közt középhang is (olaszul: baritono). Különbözik a felhangtól a fattyúhang (Falsett, olaszul: falsetío), mely a felhangnak csak erötetett (fejbőli) utánzása.
FÉLHANG, (fél-hang) ősz. fn. A zenében és
énekben azon hang, mely gyakorlatilag két egymás
után föl- vagy lefelé következő egész hang között
áll; noha elméletileg és mennyiségtani kiszámítás
szerént a ,fél* nevezet nem illik reá tökéletesen; így
például a d egész hang viszonya a e egész hanghoz
8
/8; a citz viszonya (félhanggal fölebb) a e-hez zs/2»i
a desz viszonya (félhanggal lejebb a d-nél) szintén a
e-hez |6/is, tehát a kettő közti különbség 8l/8o> me'
lyet az öszhangtani (harmóniatan!) elméletben ,komma' névvel neveznek, s mely különbséget az emberi
fül nem érezvén, a két félhang a gyakorlatban a
hangszereken, pl. a zongorán öszveolvad, vagyis a
cisz és desz hangokat egy húr fejezi ki. Így van ez
több más félhangokkal is. Az / az e-hez s c a ft-hoz
már a természetes lépcsőn is csak félhang.
FELHANGOL, (fel-hangol) ősz. áth. A hangszereket hangjaikra nézve úgy öszveegyezteti, hogy
öszhangzóak legyenek.
FELHANGOLÁS, (fel-hangolás) ősz. fn. A
hangszerek hangjainak (zöngéinek) rendszeres öszveegy eitetése.
FELHANGOS, (fel-hangos) ősz. fn. Énekes, kinek felhangja van. V. ö. FELHANG, (2).
FELHANGÚ, (fel-hangú) ősz. mn. Nyelvtani
ért. így nevezzük a magas vagy vékony őnhangzóknt, ú. m. e, é, ö, S, ü, ü, és az ezekből alakult szókat. V. ö. FELHANG, (1).
FÉLHANGÚ, (fél-hanga) ősz. mn. 1) Félhanggal biró, félhangnak megfelelő. 2) A székelyeknél
ám. féleszü, hóbortos, máskép: hangos (Kriza János).
FELHANTOL, (fel-hantol) lásd : FELHANCSIKOL. '
FELHÁNY, (fel-hány) ősz. áth. 1) Magasra, alulról fölfelé hány. Felhagyni szekérre a kévéket, ganajt.
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Felhányni az árokból a földet. Felhányni át istállópadlásra a szénát. 2) Felhalmoz. Fdhányni baglyába
vagy petrenceékbe a szalmát. Felhányni az utczai sarat. 3) Kutatás végett felforgat, feldúl. Felhányni az
ágyat, ruhanemüket, asftalon heverd könyveket. Mindent felhányíunk, még sem akadtunk rá. 4) Valamit
szemre lobbant, felhoz. Felhányni valakinek elkövetett csínyeit. Felhányni a jótéteményeket. V. ö.
HÁNY, áth.
FELHÁNYÁS, (fel-hányás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit felhányunk. Föld felhávyása. Bútorok, eszközök felhányása éti). V. ö. FELHÁNY.
FELHÁNYKODIK , (fcl-hánykodik) ősz. k.
Önerejéből felhányja, föl-fölvcti magát. Felhánykodik
a szárazra vetett hal. Felhánykodik a nyakavágott
pulyka. Felhánykodnak a hullámok.
FELHARAGÍT, (fel-haragít) ősz. áth. Haragra
indít, haragra gerjeszt, lobbant.
FELHARAGÍTÁS, (fel-haragítás) ősz. fn. Haragra gerjesztés, lobbantás.
FELHARAP, (fel-harap) ősz. áth. Harapva felszakaszt, feltép. A legelő barom felharapja u f (Ivet.
V. ö. HARAP.
FELHARISNYÁZ, (fel-harisnyáz) ősz. áth. Harisnyával ellát, valakinek lábára harisnyát húz. Fdharisnyázni a kis leányt. Felharltnyásni a mezítlábas
koldutnöt.
FELHAS, (fel-has) ősz. fn. A hasnak azon tája, mely a köldökön fölül fekszik. (Epigastrium).
FELHASAD, (fel-hasad) ősz. önh. Hasadva
felválik, felnyílik, felszakad. Felhasad a pailódeszka.
Felhasad a késsel metszett szalonna. V. ö. HASAD.
FELHASADÁS, (fel-hasadás) ősz. fn. Valamely
tömör vagy szilárd testnek hasábokra válása, nyilasa,
szakadása.
FELHASÍT, (fel-hasit) ősz. áth. Tulajd. valamit
úgy felvág, felszakaszt, fölmetsz, hogy hasábokra \Á.\jéí.F«lhastíaniafa derekát. Szélesb ért. falszakaszt,
fólrepeszt, feltép. Felhasítani a ruhát, posztót. Felhasítani a papirt. V. ö. HASÍT.
FELHASÍTÁS, (fel-hasítás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által felhasítunk valamit. Bőrnek, ruhának felhasítása.
FELHASOGAT, (fel-hasogat) ősz. áth. és gyakor. Több részekre hasítva felvagdal, fclszakgat, fölmetél. Felhasogatni a tűzre való fát. Felhasogatni az
ócska ruhákat. Felhasogatni a szalonnaláblát. V. ö.
HASOGAT.
FELHASZNÁL, (fel-használ) ősz. áth. Valamit
bizonyos czélra fordít, alkalmaz .úgy él vele , mint
hasznos szerrel, eszközzel; haszonra fordít.
FELHAT, (fel-hat) ősz. önh. Ereje, működése
által'magasra, fölfelé tör, sikerrel munkálkodik. Felhatni a járatiam havasok tetejére. Országos hivatalokra /elhatni. A nyomorult szeijények panasza felhat a
királyi székig. Szörnyű kiáltása fdhat az égre.
AKAD. NAOV 8IÓTÍB.

II. KÖT.

FELHATALMAZ—FELHELYEZ
„De sok eiirü sóhajtásom
Felhat a magas egekre ,
Mind te felelsz meg ezekre."
V. ö. HAT, ige.
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FELHATALMAZ, (fel-hatalinaz) ősz. áth. Általán, valakinek hatalmat ad valamire. Különösen
törv. ért. valakit megbíz, hogy bizonyos ügyben az
ő saját személyét képviselje, s teljes hatalommal intézkedhessek, rendelkezhessék valamiről.
FELHATALMAZÁS, (fel-hatalmazás) ősz. fn.
Megbízás, mely által valakit felhatalmazunk valamire. V. ö. FELHATALMAZ.
FELHATALMAZÓ , (fel-hatalmazó) ősz. fn.
Azon személy, ki mást valamire megbíz, ki másnak
hatalmat ad az ő személyében valamit végezni, tenni. V. ö. FELHATALMAZ.
FELHATALMAZOTT, (fel-hatalmazott) ősz.
fn. és mn. Személy, ki más által mcgbízatott, hogy
annak nevében és személyében valamit végezzen,
cselekedjék. Felhatalmazottakat küldeni bizonyos szerződés megkötésére. Felhatalmazott alkuszok, tisztviselők,
ügyvédek.
FELHATALMAZOTTSÁG, (fel-hatalmazottság)
ősz. fn. Tulajdonság vagy jog, szabadalom , melynél
fogva valaki bizonyos tárgyra nézve fel van hatalmazva. Ezt felhatalmazottságomnál fogva cselekedtem.
FELHATALMAZVÁNY , (fel-hatalmazvány)
ősz. fű. Oklevél, megbízó levél, írásbeli nyilatkozat,
melynek erejénél fogva valakit felhatalmazunk, hogy
bizonyos ügyeket személyünkben végezzen.
FELHATÓ, (fel-ható) ősz. mn. Nyelvtani ért.
névmódosító rag, mely az illető névnek magasságra,
felszínre vonatkozó viszonyát fejezi ki, mely nyelvünkben : rá re, pl. ló-ra ül, told-re száll.
FELHAVAS-GYÓGY, puszta Erdélyben, AlsóFejér megyében ; helyr. —Gyógy-on, —rá , —ról.
FELHÁZ, (fel-ház) ősz. fn. Ház, melynek egy,
két vagy több emelete van. Ellentéte : alház, melynek emelete nincs.
FÉLHÁZHELY, (fél-házhely) ősz. fn. Régi úrbéri ért. fél jobbágytelek , vagyis fele azon jobbágyi
telekbirtoknak , melyet cgészhelynek , egészteleknek
nevezünk. V. ö. EGÉSZTELEK.
FÉLHÁZHELYES, (fél-házhelyes) ősz. mn. és
fn. Kinek félházhelye, fél jobbágytelke van. Félházheli/es gazda. Rövidebben : féltelkes, félhelyes.
FEL- jobban : FÖLHELY, (föl-hely) ősz. fn.
Magas hely, emeltebb hely. Srorosb ért. törvényhatóság, elöljáróság. Fölhelyre terjeszteni az ügyet. Fölhelyre folyamodni.
FÉLHELY, (fél-hely) ősz. fn. lásd : FÉLHÁZHELY.
FÉLHELYES, (fél-helyes) ősz. mn. 1. FÉLHÁZHELYES.
FEL- jobban : FÖLHELYEZ, (föl-helycz) ősz.
áth. Alantabb helyről magasabbra helyez valamit.
46
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FSlhelyetni az edényeket a polcéra. Fölhelyemi a kit
szobrokat a izekrény tetejére. V. 8. HELYEZ.
FEL- jobban : FÖLHELYEZÉS, (föl-helyezés)
ősz. fn. Valaminek magasra, mint állandó vagy kiszabott helyére föltevése.
FEL- jobban : FÖLHELYEZKEDIK, (fölhelyezkédik) ősz. k. Maga magát valahová, bizonyos
magasságra felhelyezi. Folhelyezkedni át épület már
todik emeletébe. A tyúkok fiSlhelyetkednek át ülőre.
FEL- v. FÖLHÉRCZ, Ssz. fn. Fa vagy vas rodacska, mely a lovasszekér rúdjának tövénél kérésztől van téve, s rendesen két felfii vas-szálak által az
első tengely két végéhez kapcsolva. Ehhez csatolják
a hátalsó lovak hámfáit, s ezen lép fel és le a szekerén ülni szokott kocsis az ülésére. Némely jobbmódú
gazda szekerén, vagy más driasabb szekerén a hátulsó kerekek előtt, ugyancsak a hátalsó tengely végeihez is hasonló fölhércz van kapcsolva, hogy azon
benn a szekérben ülni fogott utas fel- és lehághasson.
Néhutt felhércznek nevezik azon kisafás rudacskát
is, melyet a négyes fogata kocsi Hídfejéhez kapcsolnak.
E szó első részéről (fel v. fól) alig lehet kétség,
azonban a herét szó iránt némely kételyünk van, ha
vájjon kerete szó-e az, mely ,hercie-hurciéJ'-ban is
meg van, (tehát annyi volna, mint felkeresel v. felhúrétól); vagy pedig ereit, azaz eresztő, vagy végre
valamely idegen szó, melyet nem ismerünk. Némelyek a Vorholt német szóból eredetinek vélik. De a
fólhércznek ezen nevezete a németben előttünk ismeretlen.
A köznép több helyütt némely hangmódosulattal ferkéet vagy forhéct-ntik ejti.
FEL- jobban : FÖLHENGERGET, (fól-hengerget) ősz. áth. és gyakor. Hengergetve felhajt valahová. FSlhengergetni a hordót pinetébül udvarra. V. ö.
HENOERGET.
FEL- v. FÖLHÉRREN, (föl-hérren) ősz. önh.
L. FELGERDÜL.
FEL- jobban : FÖLHEVÍT, (föl-hevít) ősz. áth.
Valamit hővé, hevessé tesz, fölmelegít. A nettet italok
fölhevítik a vért. Átv. ért. az éneimet, indulatot nagyobb mozgásba hozza, élénkebbé teszi.
FEL-, jobban: FÖLHEVÍTÉS, (föl-hevítés) ősz.
fn. Valaminek hővé, hevessé tevése, fólmelegítése.
Gyomor fölhevtiéte. Vér fölhevített. Átv. ért. az érzések, indulatok fölélénkítése.
FEL-, jobban : FÖLHEVÜL, (föl-hévül) ősz.
önh. Hővé, hevessé felbuzdul, fölmelegszik. FWevul
a vére, areta. Átv. ért élénkebb érzésre, indulatra
fakad; haragra gyulád.
FEL-, jobban : FÖLHEVÜLÉS, (föl-hevülés)
ősz. fn. Állapot, midőn valami hővé, hevessé bnzdúl.
A vérnek, égett tettnek fölhevüléte. Átv. ért fölélénkttlt érzés, indulat; haragra lobbanás.
PELHÍ, (fel-hí) ősz. áth. 1) Az alantabb levőt
magasabb helyre híja, idézi. Felhíni valakit át ufceárólateltS emeletbe. Át orttdg képviteldü felhini Bu-

dára. 2) Valamely tettre, vállalatra felszólít Segítlégre, adakotáira felhíni át emberbarátokat.
FELHÍVÁS, (fel-hivás) ősz. fn. Cselekvés, mely
által valakit magasabb, föntebb helyre idézünk; vagy
valamire felszólítunk, felkérünk.
FELHIBBAN, (fel-hibban) ősz. önh. Sulyegyenét vesztve egy kevéssé oldalra vagy fölfelé mozzan.
Felhibban a csónak, ha valaki félre hajlik benne. Felhibban a mérleg terpenyöje, ha a maiikba több tűyt
vetnek. V. ö. HIBBAN.
FELHIBBANÁS, (fel-hibbanás) ősz. fn. A súlyegyénét vesztett testnek azon állapota, illetőleg mozdulása, midőn felhibban.
FELHIBBANT, (fel-hibbant) ősz. áth. Azt teszt, hogy valami felhibbanjon. Belépve felhibbantani
a eiónakot. V. ö. FELHIBBAN.
FEL- v. FÖLHÍMÉZ, (fel- v. föl-híméz) ŐSE.
áth. Hímekkel, azaz hímvarrasokkal fölékesít, fb'lcziczomáz.
FEL- v. FÖLHÍRESÍT, (fel- v. föl-híresít) ősz.
áth. Valaki v. valami hirét igen felmagasztalja, igen
híressé emel.
FÉLHTTÜ, (fél-hittt) ősz. mn. Ki valamely hitvallásnak csak némely ágazatait hiszi.
FELHÍVÁS, (fel-hivás) ősz. fn. Nyilvános felszólítás, akár egyes személyhez, akár többekhez,
vagy egész közönséghez intézve, hogy valamit tegyenek, teljesítsenek stb.
FELHÍZIK, (fel-hízik) ősz. k. Hizlalás, sok
evés által teljes kövérségre jut, nagyon meghízik.
Némely tertétfajok Öt máuára itfelhimak.
FÉLHOLD, (fél-hold) ősz. fn. 1) A holdnak
azon állása, midőn csak féltekéje világos, mi középidőben történik az újhold, és telihold között 2) Azon
jegy, mely félholdat mutat, ábrázol. Félhold a naptárakban. Különösen, a törökök jegye, melyet aszaltán czimerén, a hadi zászlókon, tornyaikon stb. láthatni. Átv. ért. jelenti a török hatalmat, birodalmat
A félhold ellen víni. Megtörni a félhold uralmát. 3)
A várépitéseknél, a bástyák azon neme, melyek a várárkon kivfil feküsznek, s félholdat képeznek.
FÉLHOLT, (fél-holt) ősz. mn. Kin az élet jelei
mar alig láthatók, ki nem sokára meghal.
FÉLHOLTAN, (fél-holtán) ősz. ih. 1. FÉLHALVA.
FELHÓLYAGZIK, (fel-hólyagzik) ősz. k. Hólyagok támadnak rajta , vagy dudorodnak fel belőle.
Felhólyagtott tenyere a kapa nyelétől. Felhólyagnk a
megégett tett bőre. V. ö. HÓLYAG.
FELHORD, (fel-hord) ősz. áth. 1) Valamely
terhet részenként, egymás után magasabb helyre, vidékre felvisz, felszállít Felhordani a gabonát padlatra. Motonból a butát tengelyen hordják fel Bééibe.
2) Gyakran említ, eléhoz. Felhordani ae érdemeket.
8) Átv. felhordja át orrát, ám. kevélyen rátartja magát V. ö. HORD.

725

FELHORDÁS—FELHÖKERGETÖ

FELHORDÁS, (fel-hordás) ősz. fa. Szállítás
neme, midőn holmit felhordunk valamely magasabb
helyre.
FELHORDOZ, (fel-hordoz) ősz. gyak. áth.
Gyakorta, ismételve felhord, felvisz valamit.
FELHORDOZÓSKODIK, (fel-hordozóskodik)
ősz. k. Alantabb helyről, vidékről magasabbra hordozóekodik, hurczolkodik. Pestről felhordotóskodni a
budai várba. Át eisö emeletről felhordotóskodni a másodikra. V. ö. HORDOZÓSKODIK.
FELHORGAD, (fel-horgad) ősz. önh. Horogformában fölfelé hajlik, görbéd. Felhorgad a. száraz ág.
Felhorgad a hegyes csizma orra. V. ö. HOROG.
FELHORGASZT, (fel-horgászt) ősz. áth. Eszközli, hogy felhorgadjon valami, horogformára felhajt, felgörbít, Felhorgasztani a hajóbókonynak való
faágakat. Felhorgasztani a körömvasat. Felhorgasztani
a falba vert szeget.
FELHORGOL, (fel-horgol) ősz. áth. Horogalakú
tűvel a fonalakat felkötögeti, feltüzdeli; horgolással
felhasznál. Egész motring fonalat felhorgolni.
FELHORZSOL, (fel-horzsol) ősz. áth, Valamely
testet horzsolva feltör, elkoptat, felcsiszol. V. ö.
HORZSOL.
FELHŐ VAD, (fel-hovad) ősz. önh. Felhólyagzik, feldagad, felpuffad. Felhovadl a bőre.
FELHOZ, (fel-hoz) ősz. áth. 1) Valamit alantabb helyről, vidékről, magasabbra hoz. Felhozni a
vitfenekére szállott fejszét. 2) Fölvezet, ide vezet.
Felhozták Budára az ujonczokat. 3) Eléhoz, beszédében, Írásában valamit felidéz.
FELHŐ, (fel-hő) fn. tt. frlhő-t. A levegőben
öszvegyült vizes gőz, vagy pára, mely megsürüsödvén látható , és különféle alaki) .n kisebb vagy nagyobb magasságban lebeg, s ha igen megterhelődik,
eső, jég, dara vagy hóformában alá hull. Fekete, sötét,
világot felhő. Fehér lónak, világos felhőnek nem kell
hinni. (Km.) Bárányfelhő. Jeges, esős, havas felhő.
Ködfelhő. Nem minden felhőből lerzen eső. (Km.) Felhő
elébe harangozni. Szélesb ért. akármiféle homályos,
sötétes folt a levegőben. Felhőt csinálnak a magasan
és sűrűén szállongó madarak, pl. varjúk, seregélyek.
V. ő. FELLEG. FUst-, porfelhő, máskép : füst, porfelleg.
Mennyiben e szóban a beü.^arás, elfedés alapeszméje rejlik, rokonai: bula, bulál, ború, borít, polyva, pálya, t. i. felhő = tiszta eget beborító, bebuláló.
Hasonló észjárás szerint rokonok a latin nubes (felhő) és nubo (bulálom), a szláv obiak (felhő) és oblikat (felöltöztetni, beburkolni). A<!elung a német WolJfce-t is így elemezi. A héber ób is 313? gyöktől ered,
melynek jelentése : tegi, occultare. Finnül pilwi =
felhő és pallahat = borék. Törökül bulut ám. felhő
és bulanmak ~ homályosain!.
FELHÖKERGETÖ, (felhő-kergető) ősz. mn.
Ami a felhőt vagy felhőket elob-latja, elűzi. Felhőkergető nfl.. Tréfás népnyelven : szakadozott ócska
köpöuyeg, melynek rongyai ide-oda lebegnek.
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FELHÖMPÖLYÖG, (fel-hömpölyög) ősz. önh.
Hömpölyögve felnyomúl valahová. Felhömpölyög a
stéltől hajtott hullám a partokra. V. ö. HÖMPÖLYÖG.
FELHÖOSZLOP, (felhő-oszlop) ősz. fn. Felhő,
mely oszlopformában emelkedik, vagy előbbnyomúl.
FELHÖRPENT, (fel-hörpent) ősz. áth. Valamely italt hörpentve felhajt. V. ö. HÖRPENT. FelhSrpenteni egy pohár bort. Tréfás, népies beszédbe való.
FELHÖRPÖL, (fel-hörpöl) ősz. áth. Hörpölve,
azaz többszöri hörp hangon szivogatva valamely nedvet megiszik. Csészéből felhSrpölni az édes levet. V. ö.
HÖRPÖL.
FELHŐS, (fel-hő-ös) mn. tt. felhös-t v. — ét, tb.
— ék. Felhőkkel borított, felhőktől homályos. Felhős
ég. Felhős idő, napok.
FELHŐSZAKADÁS, (felhő-szakadás) ősz. fn.
A záporesőnek legsebesebb és sürüebb neme, midőn a
terhes felhők mintegy leszakadva öntik alá vizeiket,
s pusztításokat tesznek.
FELHŐTLEN, (fel-hő-t-len) mn. tt. felhőtlen-t,
tb. — éle. Felhő nélküli, derült, tiszta, fényes. Felhőtlen égbolt. Felhőtlen napok, éjek.
FELHÖZÉS, (fel-hő-z-és) fn. tt. felhőzés-t, tb.
—ék. Az égnek felhővel behúzódása, felhők keletkezése , beborulás; felhőjárás.
FELHŐZET, (fel-hö-öz-et) fn. tt. felhőtet-él.
Felhők tömege, alakja és helyzete. Sűrű, tornyosodó,
réteges felhőzet.
FELHÖZIK, (fel-hő-öz-ik)k.m./ettóz-<m, — tél,
—ott. Felhőtől homályosodul kezd ; felhő keletkezik,
borul, beborul. Felhözih át ég.
FELHUPPAD, (fel-huppad) ősz. önh. L. FELPUFFAD.
FELHURCZOL, (fel-hurczol) ősz. áth. Alantabb
helyről magasabbra burczol valakit v. valamit. Felhurczolni a holt részeget a pinczéből. V. ö. HURCZOL.
FELHURCZOLÁS, (fel-hnrczolás) ősz. fn. Alantabb helyről magasabbra hurczolás.
FELHURCZOLKODIK, (fel-hurczolkodik) ősz.
k. Hurczolkodva, nagy ajjalbajjal mindenestül, bútorostul felhordozkodik, feltakarodik valahová. Földszinti lakásból felhurczolkodni a padlásszobálcba. V. ö.
HURCZOLKODIK.
FELHURKOL, (fel-hurkol) ősz. áth. Hurokkal
vagy hurokra felköt, felakaszt. Felhurkolni a lőtt madarakat. Nyakánál fogva felhurkolni valakit a szegre.
V. ö. HUROK, HURKOL.
FELHURKOLÁS, (fel-hurkolás) ősz. fn. Felkötés, felakasztás neme, mely hurokkal történik.
FELHÚROZ, (fel-húroz) ősz. áth. Valamely
hangszert húrokkal felkészít, ellát. Felhúrozni a hegedűt, hárfát, lantot, zongorát. V. ö. HÚR.
FELHÚROZÁS, (fel-húrozás) ősz. fn. Valamely
hangszernek húrokkal felkészítése, ellátása. Hegedű,
tangóra felhúrotása.
46*

727

FELHUSZÍT—FELIJESZT

FELILLESZT—FELÍR

FELHUSZÍT, (fel-huszít) ősz. átb. Tulajd. kutyát huttu / uttu / biztatással valaki v. valami ellen
felingerel. Felhustitani a stelindekeket a talaj tinóra.
Átv. ért. embert ember ellen verekedésre késztet,
ösztönöz.
FELHUSZÍTÁS, (fel-buszítés) ősz. 61. Biztatás,
nógatás, izgatás, mely által ebet vagy átv. ért. embert felbőszítünk.
FELHUTYORODIK, (fel-hutyorodik) ősz. k.
Sndarasan és hirtelen felnövekedik, mint némely árnyékban tenyésző növények, felhuzódik , felhomorodik. V. ö. HUTYORODIK, HUTYOROQ.
FELHÚZ, (fel-húz) ősz. áth. 1) Alantabb helyről magasabbra húz. Felhúmi a taligát a dombra. A
harangot kStélen felhutni a toronyba. 2) Felfeszít, valamire felnyújt. Felhúmi a hegedűkért. Felhúmi a
bőrt kaptára. Felhúmi a malactol nyársra. 3) Felölt,
magára vesz. Felhúmi a nadrágot, etianát.
FELHUZAKODIK, (fel-hozakodik) ősz. k. 1)
Erőködve, s mintegy magamagát húzva fölemelkedik,
feláll. 2) Sietve, hamarjában felöltözködik, felhúzza
rábait
FELHÚZÁS, (fel-húzás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit felhúzunk.
FEL- v. FÖLTDŰL, (fel- v. föl-idül) ősz. önh.
Betegségéből felépül, magához jön, a szenvedések
után ismét fölveszi magát Székelyéé tájszólással
ám. főiserken. Mondják különösen a kisgyermekről.
FELIFJÁSZT, (fel-ifjaszt) ősz. áth. Fris erőhöz
juttatva mintegy újra ifjúvá tesz. A levegSváltotát,
furdét, feUfjattlotta 8t.
FÉLIG, (fél-ig) ih. 1) Addig, meddig az egésznek fele terjed. Félig tSUött hordó, palánk. Félig
nántott föld. 2) Nem egészen, nem teljesen, némileg.
Félig alvó. Félig fStt, tűit eledel. Félig nyitott ajtó,
ablak. Félig menteién. Félig meddig.
FÉLIGÁS, (fél-igás) ősz. mn. Amit páratlan
vonómarha húz, egyfogatú. Féligát tít kocri, taliga.
FELIGÁZ, (fel-igái) ősz. áth. Igát vet a vonó
barom nyakára. Feligátni át ökröket. A cteh fuvarotok feligáuálc lovaikat.
FELIGAZÍT, (fel-igazit) ősz. áth. 1) Felállít,
illő helyzetbe föltesz. Feligaeitani az eldőlt ttéket.
FeUgatítani a fejtetőt valóid fejére. 2) Magasabb
helyre menőnek utat mutat, vagy magasabb helyre
utasít Át idegent feligattíani a Gellérthegyre. V. ö.
IGAZÍT.
FELIGEMELT, (félig-emelt) ősz. mn. Valamely
fölszinen csak félig látszó, félig feldudorodott Féligemelt dombormü.
FEL- v. FÖLIJED, (fel- v. föl-ged) Ősz. önh.
Ijedtében, yedve felriad, fölkel, felugrik.
FEL- v. FÖLIJEDÉS, (fel- v. föl-ijedés) ősz.
fn. Kedvezőtlen érzési állapot, midőn valamitől megijedve felriadunk.
FEL- v. FÖLIJESZT, (fel- v. fól-ijeszt) ősz.
áth. Azt teszi, hogy valaki felijedjeu, hogy ijedtében

hirtelen felriadjon, talpra ugorjon, szárnyra keljen
stb. Felijeszteni trombita-, dobttóval a táborotó hadakat. Felijeszteni a bokorban lappangó nyulat.
FEL- v. FÖLILLESZT, (fel- v. föl-illeszt) ősz.
áth. Valamit illő helyére alkalmaz; úgy főitesz valamit valahová, hogy épen oda üljék. V. ö. ILLESZT.
FEL- v. FÖLILLESZTÉS, (fel- v. föl-illesztés)
ősz. fn. Valaminek illő helyére kellő módon föltevése,
felalkalmazása.
FEL- v. FÖLINDÍT, (föl-indít) ősz. áth. Általán, mozgásra, cselekvésre felösztönöz, felbuzdít, fölserkent. Felindtíani nettet itallal a laiitt vért. Felindtíani látitó benédekkel a hallgatók stiveit. Bottúra, haragra /elindítani valakit. V. ö. INDÍT.
FELINDÍTÁS, (fel-indítás) ősz. fn. Izgatás,
buzdítás, serkentés, mely által valamit v. valakit felindítunk.
FEL- v. FÖLINDUL, (fel-indúl) ősz. önh. Mozgásnak ered, cselekvésre bnzdúl; nyugott, csendes
állapotából felriad, fölserken. Fetindúl a vére. Bittotó, látitó benédre f elindulni. Különösen : kedvetlen
érzésre, sajnálkozásra, boszura, haragra fölgerjed.
Felindulni valamely méllatlantágon. Felindulni a köt
ínségen, népek norongatátán, uarolátán. •
FEL- v. FÖLINDULÁS, (fel-indulás) ősz. fn.
1) Nyugodt, csendes állapotból élénk, tevékeny állapotba átmenés; érzésre, cselekvésre buzdnlás. 2)
Valamely kedvetlen érzésre gerjedés. V. ö. FELINDÚL.
FÉLING, (fél-ing) ősz. fn. Rövid, és elül rendesen végig hasított asszonyi ing v. üng, milyent a
palócz és több más vidékbeli pórnők viselnek, mely
csak csípőig ér. Ezeknél a test alsó részeit pendely
födi. A féUng pendelylyel jár.
FEL- v. FÖLINGEREL, (fel- v. föl-ingerei)
ősz. átb. Ingerelve, iugerek által felbuzdít, fölgerjeszt.
A vért erős fülterek által felingerelni. Át ebet marakodásra f elingerelni. Bujatágra, kar ágra felingereim valakit. V. ö. INGEREL.
FEL- v. FÖLINGERLÉS, (fel- v. föl-ingerlés)
ősz. fn. Cselekvés, uiidön valakit vagy valamit felingerlünk.
FEL- v. FÖLINGERLÖDIK, (fel- v. föl-ingerlődik) ősz. belsz. Belső ingerek által valamire fölgerjed , felboszonkodik; oly érzésekre és cselekvésekre buzdiil, melyeknek okai, ösztönei önmagában
rejlenek és izganak. Hevet képieletek által buja vágyakra felingerlSdni.
FEL- v. FÖLÍR, (fel- v. föl-ír) ősz. áth. Valamit írva följegyez. Felírni a bevételt ét kiadott. Felimi a hivatalotok ticaeü. A büntette* vallomátait felimi. V. ö. ÍR.
FEL- v. FÖLÍR, (fel- v. föl-ír) ősz. önh. Kérelmét, véleményét, javaslatát, indítványát stb. felsőbb
helyre, különösen a fejedelem elébe Írásban fölterjeszti. FfHrnak a vármegyék valamely ügyben a
helytartó tanácsnak, udvari kanctelláriának. Felírni
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Ö Feltégének. Felír át orttággyiíléi valamely törvény
javallat tárgyában.
FEL- v. FÖLIRÁS, (fel- v. fól-irás) ősz. fa. 1)
Valaminek Írásba föjjegyzése. A napi etemények pontot feliráta a naplókönyvben. 2) Oly írás , mely czimfil, emlékül tétetik fel Felirat valamely ktointéteten, kötépttleten. Sírkövi felirat. 3) Valamely ügynek,
tárgynak felsőbb helyre, a fejedelem elébe irás általi
fölterjesztése. Megyei, orstággyüléti feliratok.
FEL- v. FÖLIRAT, (fel- v. fól-irat) ősz. fo.
Általán, azon tárgy, ügy, dolog, mely írásban fel van
jegyezve. Különösen 1) Czimül vagy emlékül Írásban följegyzett valami. Felirat a kalmárbolton, valamely kötintéteten. Sirkövi felirat. 2) Iromány, vagy
azoa ügynek, tárgynak írott tartalma, melyet felsőbb
helyre, fejedelem elébe terjesztenek.
FELIRKÁL, (fel-irkái) ősz. át h. Irkáivá feljegyez, apródonként felír. V. ö. IRKÁL.
FEL-ISTÁL, falu Pozsony megyében; helyr.
Ftl-Ittál-on, —rá, —ról.
FÉLISTEN, (fél-isten) ősz. fn. A régi görögök
és rómaiak hitregéiben oly lény, ki nem bírt minden
isteni tulajdonságokkal, vagy kisebb mértékben bírta
azokat, mint a föistenek. így nevezték az istenektől
nemzett nagy hősöket is, pl. Hercules t, Theseust stb,
FELISZIK, (fel-iszik) ősz. k. Cselekvő ért. valamely nedvet magába szí, felszí. A nivaes, át itató
papirot feUttsta a vitet. A nap f elitzita a harmatot,

FEL- jobban : FÖLJEGYEZ, (föl-jegyez) ősz.
áth. Bizonyos jegy által felró, emlékezetbe nyom.
Följegyemi rovatra a lettolgált robotokat. Gondolatban fyljegyetni a hallottakat. Különösen : írásba foglal valamit emlékeztetés végett. Följegyetni a gyillét
tárgyait, a monoltokat. V. ö. JEGYEZ.
FEL- jobban: FÖLJEGYZÉS, (föl-jegyzés) ősz.
fn. Cselekvés, midőn feljegyzünk valamit.
FÉLJOBB, (fél-jobb) ősz. fn. Hadi műszó, 1.
FÉLJOBBRA.
FÉLJOBBÁGY, (fél-jobbágy) ősz. fn. A régi
úrbéri rendszerben jobbágy, ki féltelket, félházhelyet
birt. V. ö. FÉLHÁZHELY.
FÉLJOBBRA, (fél-jobbra) ősz. ih. Hadi vezényszó, s ám. úgy fordulj, hogy arczod azon irányban
álljon, melyben elébb jobb oldalad állott. Röviden :
féljobb ! vigyátt! fíljobb t indulj!
FELJOGOSÍT, (fel-jogosít) ősz. áth. Valaminek
gyakorlására, üzésére jogot ad, felszabadít. Feljogosítani a nemnemeteket nemet telkek birhatására. V. ö.
JOG.
FELJOGOSÍTÁS, (fel-jogosítás) ősz. fn. Engedélyezés, mely által jogot adunk valakinek valamire.
FELJÖ, (fel-jő) ősz. önh. Alantabb helyről, vidékről magasabbra jő. V. ö. JŐ. Az ilyen mondatok :
Hetenként némely napttámot feljö tizenöt forintra ; egy
tánctvigahni éjjelen a bérkocsis húst forintra it feljö
stb. nem magyarosak, e helyett: tizenöt, húu forintot
keret v. megkeres.
FELJÖVÉS, (fel-jövés) ősz. fn. Alantabb helyről, vidékről magasabbra, emeltebbre jövés, érkezés.
FELJÖVET, (1), (fel-jövet) ősz. fn. Ám. feljövés, elvont ért. véve, vagy bevégzett, teljesített feljövés.
FELJÖVET, (2), (l- föntebb) ősz. ih. Azon időben, midőn valaki feljő. FeljSvet mái fogadókban állomátotni, mint lemenetkor. FeljSvet kocsim tört el,
leménél lovam döglött meg.
FELJÖVETEL, (fel-jövetel) ősz. fn. lásd: FELJÖVET, fn.
FELJUT, (fel-jut) ősz. önh. Valahová felér, felkap, fölvergődik. Végre feljutottunk a hegytetőre. Feljutott a rég kéretett hivatalra. V. ö. JUT.
FELKA, a szepesi 16 város egyike; helyr.
Felká-n, —rá, —ról.
FELKABALÁZ, (fel-kabaláz) ősz. áth. Az ekét
az úgynevezett kabalára v. ekelóra fordítva rá teszi.
A ki-ét bemenő ttántók felkabalátták ekéiket. V. ő.
EKELÓ.
FELKACZAG, (fel-kaczag) ősz. önh. Elfakad
kaczagva, erősen kaczag valamin.
FELKAJTAT, (fel-kajtat) ősz. áth. Valamit
kajtatva, azaz kutatva fölkeres. Felkajtatni a sűrűben
•Itévedt vadátttártakat.
FELKANTÁROZ, (fel-kantároz) ősz. áth. Kantárra fog, kantárt vet fejére. Felkantdromi a kocsit,
vagy nyerget lovat.
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„De hisz a nap délfelé jár,
A harmatot felitu már."

Népd.

FÉLTTTAS, (fél-ittas) ősz. mn. Félrészeg, aki
jól felöntött a szeszes italból, de még eszén van, s
nem tántorog; pityós, pityókos.
FÉLITTASAN, (fél-ittusan) ősz. ih. Félrészegen, jól becsípve, pityókosan.
FEL- v. FÖLÍZEL, (fel- v. fól-ízel) ősz. áth.
ízeivé elfogyaszt, megeszik, megiszik valamit; nem
tiszta magyarul: f tikostól. Felitelni cseppenként a mutatvány-bort. V. ö. ÍZEL.
FEL- v. FÖLIZEN, 1. FELÜZEN.
FELIZGAT, (fel-izgat) ősz. áth. Valakit izgatva
reá vesz valamire, izgatás által fellázít, felbuzdít,
felindít Felitgalni a békét polgárokat. Feliegatni a
kedélyeket.
FELIZGATÁS, (fel-izgatás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit felizgatunk, fellazítás, felingerlés.
FELJÁR, (fel-jar) ősz. önh. Alantabb helyről
magasabbra jár. A harangotó naponként feljár a toronyba. Feljárni a hegyre. Pestről feljárni a budai
várba. V. ö. JÁR.
FELJÁRÁS, (fel-járás) ősz. fn. 1) Alantabb
helyről magasabbra járás. A tok lépcsőn való f eljárás
igen fáratttó. 2) Út, ösvény, mely magasabb helyre
vezet. Gellérthegyére nehét feljárát van. Meredek,
görbe, lejtőt feljárás.
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FELKAPCSOL—FELKÁSTOL

„Fel van az éa lovam kantarozva,
El is megyék ""a rózsámhoz rajta."

FELKAPCSOL, (fel-kapcsol) ősz. áth. Kapocscsal vagy kapocsra felakaszt. Felkapcsolni a kalaptokot a kocti oldalára. Feücapctolni a mentét panyókátan. V. ö. KAPCSOL.
FELKAPDOS, (fel-kapdos) ősi. gyak. áth. l.
FELKAPKOD.
FELKAPITÁNY, (fel-kapitány) ősz. fn. Az
austríai hadseregeknél feltiszt, ki az őrnagynál egy
fokkal alább, a másod- v. alkapitánynál pedig egy
fokkal fölebb áll. Máskép: stdtados, lovas- vagy gyalog kapitány. Scélesb ért. a kapitányi hivatalt viselők között az első, fő. Váron felkapitány. Kerületi
felkapitány. Szokottabban : főkapitány.
FELKAPKOD, (fel-kapkod) ősz. áth. és gyakor. Kapkodva fölszed valamit A baromfiak felkapkodják át elekbe vetett gabnattemeket. A megijedt ellenség felkapkodta holmiját, ét futamok eredt. V. ö.
KAPKOD.
FÉLKAPPAN, (fél-kappan) ősz. fn. Rosznl heréit kakas, melynek fél heréjét ki nem metszették.
Átv. ért és tréfásan : nőszésre kevéssé alkalmas férfi.
FELKAR, (fel-kar) ősz. fa. A karnak felső része, mely a válltól könyökig nyúlik.
FÉLKAR, (fél-kar) ősz. fn. Egy kar, egyik kar.
Félkaron tartani a gyermeket. Félkarját ellőtték a csatában. Félkarral Síelni valakit.
FELKARCZOL, (fel-karczol) ősz. áth. Karczolva fölsért; valaminek héját, kérgét körmökkel, vagy
körömhöz hasonló eszközzel felszakgatja. FelkarctoUa
borét a tUskebokor. A macska felkarctolta a gyermek
arctát. V. ö. KARCZOL.
FELKARCZOLÁS, (fel-karczolás) ősz. fn. Valamely test főlszinének körmök, vagy ezekhez hasonló
éles eszköz által felszakgatása.
FELKARDIÁZ, (fel-karimáz) ősz. áth. Valamire
karimát csinál, karimával ellát valamit Felkarimámi
át ivó kanétól virágkoszorúval. Felkarímámi a kályha
tetejét. V. ö. KARIMA.
FÉLKARMANTYÚ, (fél-karmantyú) ősz. fn.
Karmantyú, mely a kart csak félig takarja, t
FELKARMOL, (fel-karmol) ősz. áth. Szoros
ért valamely testnek fölszinét, különösen az állati
bőrt körmökkel feltépi, felszakgalja. V. ö. KARMOL,
KÖRMÖL.
FELKAROL, (fel-karol) ősz. áth. Karjával és
karjára felfog, fölvesz, fölemel. Felkarolni át ájuldozót. Felkarolni a kocsi elöl a kisdedet. Átv. ért. valamely ügyet védelme, pártolása alá vesz. Emberbarátilag felkarolni át ügyefogyottak tortát.
FELKARÓZ, (fel-karóz) ősz. áth. Karókkal ellát, megerősít. Felkarótni a megkapált szőlőt. Ftlkarózni a növekedő komlót, bortót.
FÉLKARÚ, (fél-karú) ősz. mn. Kinek csak egy
karja van. Félkarú rokkant vitéz.
FELKÁSTOL, (fcl-kástol) ősz. áth. Ruhája alját sárral behányja, ctafatossá teszi. Felkáttolni a
szoknyát, köpönyeget. Tájszó.

Népd.
Átv. ért. valamely miihát, vinni való irományokat,
edényeket szíjjal, madzaggal, vékony kötéllel öszvefttz, melynél fogva biztosabban vihesse. Felkantárotni
a periratokat. Felkantárotni át ételét fatekakat. V. ő.
KANTÁÉ.
FELKANTÁROZÁS, (fel-kantározás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit felkantározunk. Lovak
felkantdrotása. Fatekak feUcantárotáta. V. ö. FELKANTÁROZ.
FELKANYARÍT, (fel-kanyarit) ősz. áth. Kanyarítva fölvesz, fölemel, feldob, felröpít. Felkanyartíani félkittel a nehét pörölyt. Felkanyarítani paríttyával a követ. V. 5. KANYARÍT.
FELKANYARODIK, (fel-kanyarodik) ősz. k.
Magasra, fölfelé kanyarodik; kanyarodva felröpül,
felszáll; felcsavarodik. Felkanyarodik a zsákmányleső
karvaly. Felkanyarodik ás út.
„A honnan felkanyarodik
Az út Csobáncz várába."

Ki«f. S.
V. ö. KANYARODIK.
FELKANYARÚL, (fel-kanyarul) ősz. önh. lásd:
FELKANYARODIK.
FELKAP, (1), (fel-kap) ősz. áth. 1) Valamit,
utána kapva, fölemel, leesni nem enged. Felkapni a
kidobott laptál. A kutya felkapja a neki vetett konctól.
2) Valamit divatba, keletbe hoz, gyakran emleget.
Némely viseletet f elkapnak, meg abba hagyják. Valamely jelet, elmét mondatot f elkapni. Bitonyoi ttójárátt
felkapni.
FELKAP, (2), (1. föntebb) ősz. önh. 1) Hírbe,
keletbe, divatba, kedvességbe jő. Némely ügyvéd igen
hamar felkap. Néhány évtíU fogva a magyar tene ét
tanét felkapott. 2) Valamely hivatalra, méltóságra
lép. Felkapott a* uborkájára. (Km.).
FELKAPÁL, (fel-kapái) ősz. áth. Kapával felhány, felforgat Felkapálni a burgonya alá való földet. V. ö. KAPÁL.
FELKAPÁLÁS, (fel-kapálás) ősz. fn. Valaminek kapavágásokkal felhányása, felforgatása.
FELKAPAR, (fel-kapar) ősz. áth. Kaparva,
kaparás által napfényre hoz, fölkeres, feltalál, felföd.
A tyúk felkaparja a nemét alatti búzatzemeket. A kutya felkaparja az eltakart ctontokat. V. ö. KAPAR.
FELKAPASZKODIK, (fel-kapaszkodik) ősz. k.
Aláírói, alantabb helyről magasabbra kapaszkodik.
Felkapankodni valamely kocti bakjára. Felkapaszkodni
áfára. V. ö. KAPASZKODIK.
FELKAPAT, (fel-kapát) ősz. áth. Valamit kapóssá, azaz kelendővé, divatossá tesz. A nemteti stinhát felkapottá a magyar tenél ét éneket. V. ö. FELKAP, önh.
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FELKASZABOL, (fel-kaszabol) öez. áth. Kaszabolva felkonczol, darabokra vagdal.
FELKÁSZOLÓDIK, (fel-kászolódik) ősz belsz.
Immelámmal, ajjalbajjal, nagy nehezen, és tanyán
felkészül. Felkástolódnak a hajdú gyakori sürgetésére
a rest munkások. V. ö. KÁSZOLÓDIK.
FELKAVAR, (fel-kavar) ősz. áth. Valamely híg
testet erősen, zavarossá, sűrűvé kever. Felkavarni a
motlékot, át iszapos vitet.
FÉLKEDV, (fél-kedv) ősz. fő. 1) Nem egészen
derült kedv, melyen a komolyság vagy szomorúság
némely jelei észrevehetők. 2) Nem tökéletes akarat,
szándék. Félkedvet mutálni valamely vállalathoz. Félkedvvel ígérni valamit. V. ö. KEDV.
FEL-, jobban : FÖLKEFÉL, (föl-kcfél) ősz.
áth. Visszásán, nem szőr mentében, hanem szőr ellenében kefél. Fölkefélni a kalap szőrét, a posztó barkáját. Fölkefélni a hajat hátulról a fejtetőre.
FEL-, jobban : FÖLKEL, (föl-kel) ősz. önh. 1)
Ültéből vagy fektéből lúbra áll. Fölkelni a pamlagról,
székről. Fölkelni tiszteletből a nagyobbak előtt. 2) Alvó
helyét oda hagyja. Jó korán fölkelni. Városban későbben kelnek fól, mint falun. 3) Valaki ellen feltámad. Fölkelni a felsöség ellen. 4) Feldagad, felduzzad. Fölkel a jól dagasztott tészta, 5) Mondottuk a
magyar nemességről, midőn a haza ellensége ellen
fegyvert fogott. V. ö. KEL.
FEL-, jobban: FÖLKELÉS, (fól-kelés) ősz. fn.
1) Ülésből, fekvésből felállás. 2) Álomnak, ágynak
odahagyása. 3) Az ellenség ellen fegyverre kelés.
Nemesi fölkelés.
FEL-, jobban : FÖLKELESZT, (föl-keleszt)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami feldagadjon. Mondják különösen élesztővel készített tésztanemüekröl.
Felkelestteni a kenyérnek, kalácsnak való tésztát.
FEL-, jobban : FÖLKELT, (föl-kelt) ősz. áth.
Valakit álmából fölébreszt, fölver. Fölkelteni a cselédeket. V. ö. KELT.
FEL-, jobban : FÖLKELTÉS, (föl-keltés) ősz.
fn. Alomból fölébresztés, fölverés.
FEL, jobban : FÖLKEN, (föl-kén) ősz. áth. 1)
Mázt, festéket, zsírt stb. valamire rákén, rámázol.
A hajat fölkenni a hámszijakra. A tsirt fölkenni a ködménre, irhás nadrágra. 2) Kenés által valaminek felavat, fölszentel. Fölkenni valakit papnak, püspöknek.
Sámuel próféta Dávidot fölkente királynak.
PEL-, jobban : FÖLKEND, (fól-kend) ősz. áth.
A fölken igével egy értelmű, s különösen ám. arczát,
ragy testét valamely szépitő szerrel bemázolja; vagy
valamely arczfestéket felhasznál.
FEL-, jobban : FÖLKENDÖZ, (föl-kendőz) ősz.
áth. 1. FELKEND, és KENDŐZ.
FEL-, jobban : FÖLKENT, (föl-ként) ősz. mn.
Szent kenet által felavatott, valamely hivatalru, méltóságra szentelt. Fölkent pap. Használtatik főnévül is.
Isten fölként}f. vagy fölkentjei.

FELKENYÉR—FELKÉSZÜLT
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FELKENYÉR v. FELSÖKENYÉR, erdélyi
falu Szászváros székben ; helyr. Felkenyér-én , —re,
—röl.
FEL- v. FÖLKÉNYSZERÍT, (fel- v. fól-kényBzerít) ősz. áth. Kényszerít valakit, hogy feljöjjön,
fölmenjen, fölkeljen.
FEL- v. FÖLKÉR, (fel- v. fól-kér) ősz. áth. 1)
Hadi ért. felszólítja az ellenfélt, valamely helynek,
várnak általadására. Követeket küldeni, kik a várat
felkérjék. 2) Társadal, ért. valamely barátságra, szívességre, szolgálatra felszólít. Felkérni valakit tánctra.
FÉLKEREK, (fél-kerek) ősz. mn. Aminek félkörű alakja van, félkört képező. Félkerek kalács.
FEL v. FÖLKÉREG, (fel-v. föl-kéreg) ősz.
fn. Valaminek külső kérge , héja. A fának felkérge.
Átv. ért. a dolognak, tárgynak, ügynek külszine,
nem veleje. A tárgynak felkérgéoel bíbelődni.
FEL-, jobban : FÖLKERES, (fól-keres) ősz.
áth. Keresve feltalál valakit v. valamit, felkutat. Fölkeresni az eltévedi üti társakat. V. ö. KERES.
FEL- v. FÖLKÉRÉS, (fel- v. föl-kérés) ősz. fn.
Felszólítás, melynél fogva valakit felkérünk valamire.
FEL-, jobban : FÖLKERESÉS, (föl-keresés)
ősz. fn. Keresés aluli feltalálás, felkutatás. V. ö.
KERES, KERESÉS.
FEL-, jobban : FÖLKERGET, (föl-kergét) ősz.
áth. Kergetve felhajt, felhajszol, felüz. Felkergetni a
juhokat a hegyoldalra.
FEL-, jobban : FÖLKERÍT, (föl-kerít) ősz.
áth. 1) Kerítve felövez, felköt. Fölkeríteni a nyakravalót. Fölkeríteni félvállra a köpönyeg szárnyát. 2)
Köralakban, körülsodorva föleinél. A forgó szél fölkeríti a szemetet, port.
FEL- v. FÖLKÉSZÍT, (fel- v. föl-készít) ősz.
áth. Bizonyos czélra, bizonyos eszközökkel fölszerel,
ellát. Fölkészíteni a kocsit útra. Fölkészíteni kötelekkel,
árboczokkal, evezőkkel a hajót. V. ö. KÉSZÍT.
FEL- v. FÖLKÉSZÍTÉS, (fel- v. föl-készítés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit felkészítünk.
FEL- v. FÖLKÉSZTET, (fel- v. fól-késztet)
ősz. áth. Késztetve rávesz, rábir, rábeszél valakit valami teendőre. V. ö. KÉSZTET.
FEL- v. FÖLKÉSZÜL, (fel- v. föl-készül) ősz.
önh. 1) Bizonyos ezélra bizonyos szerekkel, eszközökkel ellátja magát. Felkészülni a vadászatra puskával, golyókkal, lőporral. 2) Menésre, indulásra talpon áll. Felkészülnek reggel az utasok. V. ö. KÉSZÜL.
FEL- v. FÜLKÉSZÜLET, (fel- v. föl-készület)
ősz. fn. Azon eszközök öszvege, vagy magához vétele,
felöltése, melyekkel valaki bizonyos czélra fölszereli
l magát. Harczi, vadászi, bányászi felkésztilet. Rövideb: ben és szó'., jttabbau : készület.
FEL- v. FÖLKÉSZÜLT, (fel- v föl-tózült) ősz.
mn. Bizonyos czélra szükséges eszközökkel fölszerelt.
Felkészült had. Mindennel felkészült utasok.
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FEL-, jobban : FÖLKEVER, (fól-kever) ősz.
áth. Folyó testet vagy külön vált részekből álló tömeget összevissza forgat Fölkeverni a moslékot. Fölkeverni a rántott, Untét, gabonát. Fölkevemi a Malmát, tténát. Átv. ért valamit nyugvó vagy rendes állapotából felháborít Fölkeverni a gyomrot csömörletet
étellel.
FÉLKÉZ, (fél-kéz) ősz. fn. Egy kéz, egyetlen
kéz. Félhettél a kantáritárt fogni, ét f tikettel hadonátni. A nótából f elkérni térni háta.
FÉLKÉZÁSÓ, (fél-kéz-ásó) ősz. fn. Kicsi szerű
B rövid nyelő* ásó, melyet (leginkább a kertészek)
csak egy kézzel használnak.
FÉLKÉZFURÓ, (fél-kéz-furó) ösz.fn. Kis fúró,
melyet egy kézzel lehet forgatni.
FÉLKÉZFÜRÉSZ, (fél-kéz-fürész) ősz. fn. Kis
fürész, melyet egy kézzel lehet használni, vagy melyet egy ember huzgálhat
FÉLKÉZKALAPÁCS, (fél-kéz-kalapács) ősz.
fn. Egy kézzel forgatható kis kalapács.
FÉLKÉZKALMÁR, (fél-kéz-kalmár) ősz. fn.
Alsóbb rendű kalmár, szatócs, aki bódéban, sátorban
kis boltban áralgat
FÉLKÉZMALOM, (fél-kéz-malom) ősz. fn. Kis
házi malom, melyet egy kézzel hajtanak.
FÉLKÉZMOTÓLA, (fél-kéz-motóla) Ősz. fn.
Kézi motóla, melyet valaki egy kézben tart, és forgat, midőn a másik kezében levő fonalat rátekergeti.
V. ö. MOTÓLA.
FÉLKÉZPAIZS, (fél-kéz-paizs) ősz. fn. Kisded
alakú kerek paizs.
FÉLKEZSULTOK, (fél-kéz-sulyok) ősz. fn. Kisebbféle sulyok, melyet egy kézzel lehet használni,
milyen pl. a kádárok sulyka, melylyel az abroncsot
veregetik.
FÉLKÉZSZEKERCZE, (fél-kéz-szekereze) ősz.
fn. Egy kézzel használható, rövid nyelő, kisebbféle
szekereié.
FÉLKEZÜ, (fél-kezű) ősz. mn. Kinek csak egy
keze van. Félketü rokkant vitet.
FEL- v. FÖLKIÁLT, (fel- v. föl-kiált) ősz. önh.
1) Alantabb helyről magasabbra kiált valakinek.
Felkiáltani a mátodik emeleten dolgotó kSmivemek.
Felkiáltani a toronybeli harangotónak. 2) Valamely
hirtelen, s erősebb indulat kitörésekor magasabb
hangra fakad. Örömében, Iónjában, ijedtében felkiáltani. V. 6. KIÁLT.
FEL- v. FÖLKIÁLTÁS, (fel- v. föl-kiáltás) ősz.
fn. 1) Kiáltás valakire, alulról fölfelé. 2) Kiáltás valamely hirtelen és erősen kitörő indulatból. örtfmfeltíáltát. Felkiáliátjele. V. ő. KIÁLTÁS.
FEL- v. FÖLKIÁLTÓ, (fel- v. föl-kiáltó) ősz.
fn. Személy, ki másokat, neveiket kiáltva, felszólít,
felhi valamire; vagy, aki valamit kiáltás által a közönségnek tudtára ad. Arveréti felkiáltó.
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FEL- v. FÖLKIÁLTÓJEL, (fel- v. fől-kialtójel) ősz. fn. Helyesírási jel, t. i. függőleges vonás,
és alatta pont (!). Élünk vele az indnlatszók, vagy
indulatos mondatok után.
FEL- v. FÖLKIÁLTÓSZÓ, (fel- v. föl-kiáltószó) ősz. fn. 1. INDULATSZÓ.
FEL- v. FÖLKILINCSÉL, (fel- v. föl-kilincséi)
ősz. áth. Kilincscsel fölszerel, ellát
FEL- v. FÖLKIVÁN, (fel- v. föl-kiván) ősz. áth.
Kívánja, hogy valami főiterjesztessék, fölmenjen;
fenn bemutassa magát valaki stb. Át udvari kanetellaría f elkívánja a perirományokat. V. ö. KIVAN.
FEL- v. FÖLKIVÁNÁS, (fel- v. föl-kivanas)
ősz. fn. Kívánás, melynél fogva valamit felsőbb helyre
kell terjeszteni, bemutatni stb.
FELKÓBOROL, (fel-kóborol) ősz. áth. Kóborolva felzsákmányol, felprédái. A oteh rablók gyakran
felkóborolták feltO Magyaroruágot. V. 6. KÓBOROL.
FELKOBOZ, (fel-koboz) ősz. áth. 1) Valakinek
jószágát, ingó vagyonát a végre kutatja fel, hogy belőlök a hitelezőkét, birói Ítélet következtében, kielégítse. V. ö. KOBOZ, áth. 2) Hegedűre, brúgóra húrcsigákat, hdrtekerőket alkalmaz.
FELKOMPOL, (fel-kompol) ősz. áth. Kompokat vagyis gyöpős hantokat felhányva, felrakva valamit elzár, elrekeszt Felkompolni át <it melletti földeket, réteket. V. ö. KOMPOL.
FELKONCZOL, (fel-konezol) ősz. áth. Konczokra vagy konczonként felvagdal, felszabdal. Felkouetotni a levágott ökröt. A kegyetlen eUentég a bölctSben fekvő kudedeket ii felkonetolta. V. ö. KONCZOL.
FELKONCZOLÁS, (fel-konczolás) ősz. fn. Konczokra szabdalás, tagolás, metélés.
FELKONDORÍT, (fel-kondorít) ősz. áth. Kondor alakúvá foltékor; felcsavar. FelkondorÜani át «*tököt. V. ö. KONDOR.
FELKONTYOL, (fel-kontyol) ősz. áth. Kontytyal felékesít, felkészít, beföd. FeUcontyolm a fejet.

FELKONTYOZ, L FELKONTYOL.

FELKOPÁCSOL, (fel-kopácsol) ősz. áth. Valamely gyümölcs, mag kopácsit feltöri, felszakaeztja,
Felkopáctolni a diót, mogyorót, makkot. V. ö. KOPÁCS.
FÉLKOPASZ, (fél-kopasz) ősz. mn. Kinek haja
nagy részben elment, ritka hájazató.
FELKOPIK, (fel-kopik) ősz. k. Átv. értelmüleg
használtatik e közmondásban. FeUcopik át álla, azaz
nem lesz mit ennie, éhséget fog szenvedni.
FELKOPOGTAT, (fel-kopogtat) ősz. áth. Kopogtatva fölver, felébreszt valakit. Felkopogtatni át
eUnmnyadtat. V. ö. KOPOGTAT.
FELKOPPAN, ffel-koppan) ősz. önh. 1. FELKOPIK és v. ő. KOPPAN.
FELKORCSOLYÁZ, (fel-korcsolyáz) ősi. áth.
1) Korcsolyán, korcsolya segítségével valamit feltaseít, felnyom. A borot Iwrdokal felkorctolyátni a tte-
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kérre. 2) Korcsolyafdle jégpatkóval fölszerel. V. ö.
KORCSOLYA.
FELKORHOL, (fel-korhol) ősz. ith. Korholva,
korholó súrolás által feldörgöl, feltör valamit. Elettíben feVcorholta a kezét, térdét. V. ö. KORHOL.
FELKORHOLÓDIK, (fel-korholódik) ősz. belsz.
Korholás által feltörődik, felsértődik. Stekérfordulátkor felkorholódik a* oldal, a löct. A bele ütköző tengdytSlfdkorholódik a ssOgletkö. V. ö. KORHOLÓDIK.
FELKORTYOOAT, (fel-kortyogat) ősz. áth. és
gyakor. Ismételt gyakori kortyokban felhajt, megiszik Talamit. Felkortyogatni a jó borocskát. V. ö.
KORTY.
FELKORTYOGTAT, 1. FELKORTYOGAT.
FELKÓSTOL, (fel-kóstol) ősz. áth. lásd: FELÍZEL.
FELKOSZORÚZ, (fel-koszorúz) ősz. áth. Koszorúval felékesít, feldíszít, körülövedz. Felkostorútni
a menyasszonyt. Felkoizorúeni btita-koitortíval az első
aratót. V. ö. KOSZORÚZ.
FELKOVÁCSOL, (fel-kovicsol) Ősz. áth. 1) A
vasat kovácsosan, kovács módjára fölveri, felforrasztja
valamire. Felkovácsolni a keréktínt, a felhérczekel.
Szélesebb ért. mondják a lakatos, rézmíves munkákról is. 2) A vasat kovácsmuukákra felhasználja , elfogyasztja. A falu kovácsa, több mázta vasal felkováctol etttendb'nként. V. 8. KOVÁCSOL.
FELKÖLT, (fel-költ) ősz. áth. 1. FELKELT.
FELKÖLTÖZIK, (fel-költözik) ősz. k. Mindenestül valahová, mint új lakhelyre , felhordozkodik.
Petiről felkSUSzni Bécsbe. Első emeletből felköltözni a
mátodikba. V. ö. KÖLTÖZIK.
FELKÖNTÖS, (fel-köntös) ősz. ín. Külső köntös, melyet vagy hideg ellen, vagy kiegészítő öltözékül, vagy díszül veszünk az alsó öltönyre.
FELKÖNTÖSÍT, (fel-köntösit) ősz. áth. Valakit köntössel ellát, felruház, köntösbe öltöztet. V. ö.
KÖNTÖS.
FELKÖNYÖKÖL, (fel-könyököl) ősz. önh. Könyökére, vagy könyökével valamire feltámaszkodik.
Feücönyökölni az asztalra, a templomi ttékre. V. ö.
KÖNYÖKÖL.
FELKÖNYÖRÖG, (fel-könyörög) ősz. önh. Könyörögve fölemeli szavát. Felkönyörögni az Ménhez.
FÉLKÖPENY, (fél-köpeny) lásd : FÉLKÖPÖNYEG.
FÉLKÖPÖNYEG, (fél-köpönyeg) ősz. fn. Kurta, egy gallérból álló köpönyeg, milyen péld. a katonatisztek, vagy némely szerzetesek köpönyege , vagy
az úgynevezett spanyol köpönyeg.
FELRÖPPENT, (fel-köppent) ősz. áth. Valamely italadagot egy hujjában, egy húzással felönt,
felhajt, becsíp. Alsó írásmódba való.
FÉLKÖR, (fél-kör) ősz. fn. A körvonal vagy
körtér fele, vagy akarmely ívalakú test, mely a körnek felét teszi, azaz 180 fokot foglal. Ilyen a ten"«réezek félköre, melylyel a magasságot mérik.

FELKÖRDED, (fél-körded) ősz. mn. Minek
félkör- vagy félkörhöz hasonló alakja van. Félkörded
atttal. Félkörded kaldcs. FélkOrded hold, t. i. midőn
első és utolsó negyedben van.
FELKÖRMÖL, (fel-körinöl) ősz. áth. Körömmel
vagy körmökkel felkarczol, felszakgat. Vakaródtátban felkörmölni a bőrt. Tréfásan szólva : valamit ellop, elcsen , vissza nem teszem fejében fölvesz.
FELKÖRÖMZSÉL, (fel-körömzsél) ősz. átb.
Keményen befeszített és erősen huzkált körmökkel
felszakgat valamit. Verekedésben felkörömuélték árczát, kezét. A haragos macska felkörömttéli a kutya
pofáját. Átv. ért. éles eszközzel valamely test folszínét, kérgét felsértegeti. Hegyes bottal fellcörönuuélni
a fákat. A tövisek felkörömzsélték a lettét. Vastag
hangon, és tajdivatosan : felkaramzsál, felkaramuol.
FELKÖSZÖNT, (fel-köszönt) ősz. áth. Valamely
lakomái), közebéden stb. a poharat felköstönteni, ám.
borral teli poharat emelve valakit éltetni, s erre a
poharat kiüríteni.
FELKÖSZÖRÜL, (fel-köszörűi) ősz. áth. Tulajd. ért. dörzsölés által felcsiszol, felhorzsol. Átv.
gyakori vagy hosszas sértegetés által valakit haragra
gerjeszt. Székely szólásmód.
FELKÖT, (fel-köt) ősz. áth. 1) Valamit emeltebb , magasabb helyre köt. Felkötni oldalra a kardot. A tarisznyát felkötni a kocsi oldalára. Felkötni
a börkötényt. Felkötni a gatyát. Jól felkösse a gályáját, aki mérkőzni akar velem. Különösen : feltüz, felakaszt. Felkötni csomóba vagy tekercsbe a hajat. Felkötni valakit az akastlófára. Hogy kössék fel a gátembert ! Felkötni a kolompot. 2) Valamit, pl. fonalat,
czérnát, vesszőt stb. kötve felhasznál. Felkölni naponként öt lat ctérnát. Kosarakra felkötni egy kéve vettszöt. V. ö. KÖT.
FÉLKÖTÉNY, (fél-kötény) ősz. fn. Keskenyre
vagy rövidre szabott kötény, kis kötény.
FELKÖTÉS, (fel-kötés) ősz. fn. 1) Cselekvés,
midőn valamit felkötünk. Nyakravaló felkötése. 2)
Felakasztás. V. ö. FELKÖT.
FELKÖTÖZ, (fel-kötöz) ősz. áth. Több tárgyat
egymás után felköt. Felkötözni a szölöuesszSket. Felkötözni a learatott gabonát. Felkötözni a szölöfejeket.
V. ö. KÖTÖZ.
FELKÖTÖZÉS, (fel-kötözés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn több tárgyat egymás után felkötünk. V. ö.
FELKÖT.
FELKÖTÖZKÖDIK, (fel-kötözködik) ősz. k.
1) Kötökkel ellátott ruháiba felöltözködik, azokat
magára felköti. Felkötüzködik, aki gatyáját, nadrágját
felköti. 2) Lógó ruháit fölemeli és megköti. Felkötözk'ödik a vízben , sárban gázoló. Ki fölemelt ruháját
meg nem köti, csak kézben fogja , az felfogódzkodik.
FÉLKItAJCZÁR , ifrl-krajczár) ősz. fn. A jelenleg nálunk forgásban levő legkisebb pénzek közöl való, t. i. a k raj ez ár fele. Félkrajctárt sem adnék
érte. (Km.) V. ö. KRAJCZÁR.
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FELKÜKORODIK, (fel-kukorodik) ősz. k. Valamely magasabb helyre öszvekukorodva felül, fölhelyezkedik. A letelkedö macska felkukorodik a falra.
FELKUNKORÍT, (fel-kunkorit) ősz. áth. Valamely hajlékony testet fölfelé görbít. A dístnó felkunkoritja a farkát.
FELKUNROBODIK, (fel-kunkorodik) ősz. k.
Valamely hajlékony test önmagától görbére felhajlik.
Fellcunkorodik a kan réete farka. Felkunkorodik némely haj. Általán holmi apró felgörbülésekre alkalmasható tréfás kifejezés.
FÉLKUPA, (fél-kupa) ősz. fn. A kapa nevű
mértéknek fele, azaz némely vidékeken, egy itcze.
Félkupa bort meginni. V. ö. KUPA.
FELKÚPOL, (fel-kúpol) ősz. áth. Kúpba, kúpalakba felrak, föltetéz. Felkúpolni a nádkévéket vagy
a tsuppot. V. ö. KÚP.
FELKÚPOZ, 1. FELKÚPOL.
FELKURKÁSZ, (fel-kurkász) ősz. áth. Holmi
hányt vetett aprólékosságok között valamit fölkeres,
felfürkész; vagy, mindenhová bekukkantva, mindent
felhányva vetve felkutat. Alsó és népies írásmódba való.
FELKÚSZIK, (fel-kúszik) ősz. k. Kúszva felhat, felnyúlik, föltekerődzik valamire. Át iszalag,
komló felkústik a legközelebbik f ára. V. ö. KÚSZIK.
FELKUTAT, (fel-kutat) ősz. áth. Kutatva felhány, fölkeres, kifürkész, feltalál valamit. V. ö. KUTAT. A vámosok felkutatják a* utasok málháü. A kémek felkutatok a* ellenség helytetét.
FELKUTATÁS, (fel-kutatás) ősz. fn. Keresgélés, fiirkéscés, mely által valamit vagy holmit felkutatunk. V. 6. FELKUTAT.
FELKUVAD, (fel-kuvad) ősz. önh. Valaminek
héja, kérge, bőre felválik. Felkuvad a sült malact
bőrt, a kenyér héja, a stárat fa kérge stb. Székely
szó. L. KUVAD v. KOVÁD ; v. ö. HOVAD.
FELKÜLD, (fel-küld) ősz. áth. 1) Magasabb,
emeltebb helyre küld valakit, vagy felvitet valamit.
FeUeUldeni a cselédet padlásra. Felküldetii a harangozol a toronyba. Felküldeni a stSISmunkásoknak az ételt.
2) Felsőbb helyre, törvényhatósághoz küld. Felküldeni a pert a k. üdv. kanczelláridnak. V. ö. KÜLD.
FELKÜLDÉS, (fel-küldés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valakit v. valamit felküldünk. V. ö. FELKÜLD.
FELKÜSZÖB, (fel-küszöb) ősz. fn. 1. AJTÓSZEMÖLDÖK.
FÉLLÁB, (fél-láb) ősz. fn. Egy láb vagy egyik
láb. Éten kórvitéznek csak féllába van. Féllába a koporsóban vagyon. (Km.) féllábon ugrál, mint a szarka. Féllábra áll, mint télen a lúd.
FELLÁBAD, (fel-lábad) ősz. önh. Fekvő betegségéből annyira felgyógyul, hogy már lábra kelhet,
járkálhat
FELLÁBADÁS, (fel-lábadté) ősz. fn. A gyógyulónak azon javuló állapota, midőn lábára kel.

FELLÁBADÓ, (fel-lábadó) ősz. mn. Fekvő betegségéből lábra kelő, gyógyuló. V. ö. FELLÁBAD.
FELLÁBADOZ, ősz. önh. Lassan-lassan fellábad, gyógyuló félben lévén, fokonként több erőhöz jut
FELLÁBAS, (fel-lábas) ősz. fn. Katonai nyelven ám. szabadsággal elbocsátott katona, kinek a
kiszabott időre ismét vissza kell térnie. Valószínűleg
a német Beurlaubter szóból van elcsavarítva.
FELLÁBBELIZ, (fel-lábbeliz) ősz. áth. Lábbelivel, u. m. csizmával, bakancscsal, czipővel stb. ellát.
Fellábbelizni át ujonctokat. V. ö. LÁBBELI.
FÉLLÁBNYI, (fél-lábnyi) ősz. mn. Minek széle
vagy hossza, vagy magassága féllábra terjed. Féttábnyi stílét tégla. Féllábnyi magasságra nb'tt vít. A*
éjjel féllábnyi hó esett. Féllábnyira megázott fSld.
FÉLLÁBU, (fél-lábú) ősz. mn. Kinek csak egy
lába van. Féllábti koldus.
FEL-LAK v. FELSŐ-LAK, erdélyi falu Doboka megyében; helyr. Fel-Lak-on, —rá, —ról.
FELLÁNGÍT, (fel-lángít) ősz. áth. Lángra gyúlaszt, eszközli, hogy valami lángolva égjen.
FELLÁNGOL, (fel-lángol) ősz. önh. Lángra
emelkedik, lángot vet Fellángol a szalma, szárat fa.
Átv. ért. heves indulata hirtelen nagyra növekszik.
Használják különösen a nemesebb érzelmekről. Fellángol benne a háta szeretete.
FELLÁNGOLÁS, (fel-lángolás) ősz. fn. Lángra
gyuladás, fellobbanás ; heves indulatra gerjedés.
FELLAPÁTOL, (fel-lapátol) ősz. áth. Lapáttal
felhány, fölszed, felrak valamit. Fellapátolni át utctai sarat. Fellapátolni zsákokra a gabonát. Népi
tréfás nyelven : az ételt, levest nagy kanállal és mohón felfalja.
FELLÁRMÁZ, (fel-lármáz) ősz. áth. Lármázva,
lármát ütve nyugalomból vagy alomból fölver, talpra
riaszt, öszvecsődit. Fellármázni a szomszédokat. Éjjeli
tütveszélykor fellármátni a helységet. V. ö. LÁRMÁZ.
FELLÁT, (fel-Iát) ősz. önh. 1) Magasabb, emeltebb helyre ellát Fellátni a kSzellevS hegy ormára.
2) Magasan hordja fejét, rátartja magát, nagyra vágy.
Igen fellát 8 urasága, nem lehet vele gyalog beszélni.
FELLÁZAD, (fel-lázad) ősz. önh. Általán, lázadva, vagyis rendkivüli hévvel, zavart mozgalommal
felindul. Fellázad a vér, midőn bizonyos kórállapot
vagy indulat, rendelten és sebesebb mozgásba hozza.
Szorosb és polgárzati ért. a törvényes felsöség, országos rendszer, fejedelem ellen fölkel, feltámad.
Fellázadnak az elnyomott népek, nemzetek. Fellázadnak a nyugtalan ffju.de, a zavarosban halászni vágyók
stb. V. ö. LÁZAD.
FELLÁZADÁS, (fel-lázadás) ősz. fn. Állapot,
midó'n valami vagy valaki rendkívüli hévvel és zavart
mozgalommal inuki.dik, s rendes helyzetéből kifordul. V. ö. FELLÁZAI \
FELLÁZASZT, iel-lázaszt) ősz. áth. Általán,
i lázba hoz, heves és rvndetlen, zavart mozgalmakra

741

FELLÁZASZTÁS—FELLEG

indít fel. Fellázasztani a vért. Fellázasztani a nyugodt
kebelt, szivet. Különösen polg. ért. a jobbágyokat
uraik, az alattvalókat felsdségeik , a népeket fejedelmeik ellen felingcrli, ellenszegülőkké , engedetlenekké teszi.
FELLÁZASZTÁS, (fel-lázasztás) ősz. fn. Rósz
akaratú, békeháborító izgatás, mely a népeket lázadásra, fölkelésre, forradalomra gerjeszti.
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FELLEG-, jobban : FÖLLEGOSZLOP, (fóllegoszlop) ősz. fn. Oszlopalakban emelkedő, mozgó
fölleg.
FÉLLEGTELEN, jobban : FÖLLEGTELEN,
(fól-1-eg-telen) mn. tt. fóllegtelen-t, tb. —&t. Fölleg
nélküli, a Collegektől cl nem borított, tiszta, derült.
Föllegtelen tavaszi napok. Határozóilag ám. fölleg
nélkül.
FELLEG-, jobban : FÖLLEGVÁR, (fölleg-vár)
ősz. fn. Általán , magasabb fekvésű vár. Különösen,
valamely város mellé épített kis vár, mely annak védelmére, vagy féken tartására van rendelve. (Citadelle). Átv. ért. Nincsenek ollJionn a föllegvdrban,
azaz szórakozott eszü, vagy kinek elment az esze.
Km. V. ö. LÉGVÁR.
FÉLLEGZET, jobban : FÖLLEGZET, (fel-1cg-z-et) fn. tt. föllegzet-ét. Föllegek öszvege, tömege,
egész terjedelmekben véve.
FÉLLEGZIK, jobban : FÖLLEGZIK, (fól-l-egez-ik) k. m. fóllegz-étt. I. FÉLLEGÉSÉDIK. Igekötővel : befellegzik. Azt sem mondotta, befellegzett, azaz
hír nélkül, szó nélkül eltűnt. Km.
FÉL-, jobban : FÖLLEGYEZ, (föl-legyez) ősz.
áth. Valamit legyezve, azaz levegőt hajtva rá, felszít,
feléleszt. Föllegyezni az elalunni készttlö tüzet. V. ö.
LEGYEZ.
FELLEK, erdélyi falvak Kolos, Felső-Fejér
megyékben és Nagy-Szeben székben; helyr. Felleke'n, —re, —ró'l.
FEL-, jobban : FÖLLEL, (föl-lei) ősz. áth. Valamit, mely eddig ismeretlen volt, feltalál; egészen
új müvet, tant hoz létre. Európában németek lel (ék föl
a lőport, és nyomtatás mesterségét. Falton lelte, föl a
gözhajózást. Ez értelemben szokottabb a feltalál szó.
Szélesb ért. valamely keresett tárgyat feltalál, ráakad
valamire vagy valakire. Egész városban föl nem lelheltelek.
FÉLLELKETLEN, (fél-lelketlen) ősz. mn. Félig megholt, kit a lélek már csaknem elhagyott; érzéketlen. Határozóilag ám. félig meghalva.

FELLÁZÍT, (fel-lázit) ősz. áth. lásd : FELLÁZASZT.
FELLAZÍTÁS, (fel-lázitás) ősz. fn. lásd: FELLÁZASZTÁS.
FELLAZUL, (t'el-lazúi) ősz. őuh. Lazává, azaz
üres tokká, küvclylyé, héjjá válik, feloszlik. Tulajdonkép mondják oly magokról, melyeknek bele kivesz, kiszárad, s csak héjok marad. Ffllazúl a zsizsik
ette lencse, borsó. Fellazul a küles, melynek héját,
dcrczéjét némely vidéken , pl. Mátyásföldén különösen lazának mondják. V. ö. LAZA.
FELLAZUL, (fel-lázul) ősz. önh. lásd : FELLÁZAD.
FEL- jobban : FÖLLECSÉL, (föl-lccsél) ősz.
áth. A székelyeknél ám. fellmbzsol (Kriza János).
FELLEG, jobban : FÖLLEG, (fel-leg v. fel-1eg) fn. tt. fölleg-ét. Általán, valamely magasan elterjedő, fenn lebegő, fölemelkedésben létező. Innen :
fSllegvár, azaz magas vár, vagy a várnak emeltebb
l
része ; por fölleg t fllstfülleg. Különösen : a magas égen
í
látszó foltok , vagyis oly felhők , melyek esőre nem
mutatnak , de az ég kék boltozatát némileg elhomá- |
I
lyosítják. Köz nyelven feleseréltetik a frlhö szóval is.
Képes kifejezésben jelenti a felettünk levő égőt, égboltozatot. Fi'ili-melkníni u fellegbe, vagy túl a fellegeken. V. ö. FELIIÖ.
A szanszkritban fölleg : p-haligah; az arabban
pedig felek ám. ég.
FELLÉG, (fel-lég) ősz. fn. Lég, mely a földszinétől távolabb magasságban van, hol ritkább a lég
s nagyobb a hideg, a lég havas vidéke.
FELLEG-, jobban : FÖLLEGÁRNY, (follegFELLENDÉN, 1. FELLENDIN.
4rny) ősz. fn. Árny, melyet a fönnlebegő fölleg a
FEL-, jobban : FÖLLENDI, (föl-1-en-d-i) mn.
földre vet.
FELLEGCSE , jobban : FÖLLEGCSE , (fól-1- A tárgynak, dolognak folszinén maradó, a tárgy éreg-cse) fn. tt. fiillegcsét. Kis fölleg.
demébe, velejébe nem ható. Föllendi érteketét. FölFELLEGECSKE , jobban : FÖLLEGECSKE, lendi vizsgálat. Máskép és szokottabban : felületes,
fölszínes.
(fól-1-eg-ecs-ke) 1. FELLEGCSE.
FEL-, jobban : FÖLLEGEL, (fol-legel) ősz. áth.
Alakulására nézve olyan mint pökhendi, ebhendi,
Legelve fölemészt, föleszik valamit. Füllegelni a fü- a az egyik l & h hasonúlata (fölhendi := föl-lendi).
vet, a vetéseket. V. ö. LEGEL.
FEL-, jobban : FÖLLENDIN, (föl-1-en-di-n) ih.
FÉLLEGÉS, jobban : FÖLLEGÉS, (fol-1-eg-ós) Felszinüleg, felületesen , a dolog velejébe, belsejébe
mn. tt. föllegés-t v. — ét, tb. —ék. Föllegekkel be- nem hatva. Föllendin futni át valamely könyvet.
vont, beborított; felhős. Fölleyes égbolt.
FEL-, jobban : FÖLLEND1SÉG, (föl-len-di-ség)
FÉLLEGÉSÉDIK, jobban: FÖLLEGÉSÉDIK, fn. tt. fúllendiség-ét. Felszinüség, vagyis tulajdonság,
(föl-1-eg-és-éd-ik) k. Föllegekkel behúzódik, fellegek- melynél fogva valaki a dolgok felszínét, külsejét istől homályosodik. Fóllegesedik az ég.
meri, vizsgálja egyedül. Máskép : felületesség.
FELLEG-, jobban : FOLLEGHAJTÓ, (föl-legFEL-, jobban : FÖLLENG, (föl-leng) ősz. önh.
Magasan leng vagy lebeg, repül, szárnyal. Föllengnek
hajtó) ősz. fn. 1. FELHÖKERGETÖ.
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a totók. Átv. ért. mondják a gondolatról, észről, képzeletről, midőn felsőbb tárgyakkal foglalkodik.
FEL-, jobban : FÖLLENGÉR, (fel-lengér) ősz.
mn. Magaean, fenn lengedezd, szárnyaló. Föllengér
gondolatok, képteletek. Mint főnév jelent oly személyt,
ki léggolyó segedelmével a légbe felszáll.
FEL-, jobban: FÖLLENGÉRÉZ, (fól-lengéréz)
'ón. önh. Valamely gép, estköz, pl. léggolyó segedelmével a levegőben lebeg, szállong, utazik.
FEL-, jobban : FÖLLENGÉS, (föl-lengés) ősz.
fia. Magasan vagy magasra repülés, szárnyalás, lebegés.
FEL-, jobban: FÖLLENGÉZ, (fól-leng-éz) őszvetett szóból eredett önh. m. föllengét-tem, —tű,
—éU v. fBüengtettem, föllengiettél, fSUengiett; htn
fSllengemi v. föüengteni. Magasan szállong, röpdös.
Átv. ért. esze, képzelete nagy és felséges tárgyakkal
foglalkodik.
FEL-, jobban : FÖLLENGÉZÉS, (föl-leng-ézés) fn. tt föllengetét-t, tb. —ék. Magasan szállongás,
röpködés. Átv. ért az észnek, képzeletnek felsőbb
tárgyakkal való foglalkodása, rendkívüli fölemelkedése.
FEL-, jobban : FÖLLENGÉZŐ, (föl-leng-éz-ő)
mn. tt föllengétö-t Magasan szállongó, röpdöső,
vagy : gondolkozó, képzelődő. FSllengetö tat. Föllengetöén.
FEL-, jobban : FÖLLENGÖ, (fól-lengő) ősz.
mn. Ami magasan lebeg, száll, repül, tulajdon és
átv. értelemben. Fsllengö tatok. Föllengő gondolatok,
képletetek.
FEL-, jobban : FÖLLENGÖS, (föl-lengős) ősi.
mn. Felsőbb tárgyakról gondolkozó, képzelődő; felséges , fölemelkedett FöllengSt gondolatok, vágyak,
képletetek. FSllengSt betzéd.
FEL-, jobban : FÖLLENGÖSEN, (fól-lengősen)
ősz. ih. Az észnek, képzeletnek szokott, és rendes
határain fölül; magasan, felségesen. Föllengöten bettélni, gondolkotni, éretni.
FEL-, jobban : FÖLLÉNGZÉS, 1. FELLENGÉZÉS.
FEL-, jobban: FÖLLENGZŐ, 1. FELLENGÉZŐ.
FEL- v. FÖLLÉP, (fel- v. föl-lép) ősz. önh. 1)
Alantabb helyről magasabbra lép. Fellépni a ttegletkőre, a ttékre. 2) Átv. ért. nyilvános működésbe
kap, nyilvánosan eléáll. Fellépett mint iró, mint ttónok. fellépni valamely kSt ügy védelmére, vitatdtdra.
V. ö. LÉP.
FEL- v. FÖLLÉPÉS, (fel- v. föl-lépés) ősz. fn.
Nyilvános működés végett eléállás. EUö fellépéte a
megye, vagy orttág gyülétén meglepő volt a hallgatókra nétve. EUS feüépététöl fogva ugyatiaton elvek
iterént bettélni ét tenni.
FEL- v. FÖLLÉPTET, (fel- v. fól-léptet) 3sz.
áth. J ) Valakit fellépni késztet, fellépésre bír, azaz
nyilvános működésre rábeszél. 2) Hangra, hivatalra

mozdít, fölemel. Felléptéin* a hadnagyot kapitdnytágrá, a kapitányt őmagytágra.
FEL- v. FÖLLÉPTETÉS, (fel- v. fól-léptetés)
ősz. fn. Rangra, hivatalra emelés, előmozdítás. Egy
fotittt haldia több fokozatot felléptéiéit hú* maga után.
FEL- v. FÖLLÉTEL, (fel- v. föl-létei) ősz. fű.
Azon állapot, midőn valaki nem alszik, nincs az agyban, vagy nem beteg. Jobban : fenlétel.
FEL- v. FÖLLÉZED, (fel- v. föl-lézed) ősz.
önh. Nehéz nyavalyából, nagy lassan, s mintegy lézegve kelni kezd. Aki már jobban érzi magát, az
fellábad.
FELLOBBAN, (fel-lobban) ősz. önh. Hirtelen
lobot vet, lángra kap. Fellobban a ttdrai nalma. Álv.
ért hirtelen, nagy haragra gyulád, kipattan. Fellobban mint a putkapor. Km.
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„Fellobbant Salamon a hadhír jöttére. *
Döbrentei.
FELLOBBANT, (fel-lobbant) ősz. áth. Azt teszi, hogy valami fellobbanjon, lobot vessen. Égt kanóctaal fellobbantani a lőport. Átv. ért hirtelen,
vagy nagy haragra gydlaszt
FELLOBOG, (fel-lobog) ősz. önb. Magas lobot
vetve ég, magasan lobognak lángjai. Fellobog ős el•ütött agyú lőpora. Fellobognak a tturkot fáklyák. V.
ö. LOBOG.
FELLOHOL, (fel-lohol) ősz. áth. Valakit loholva
felbujt, reávesz valamire. Önhatólag: loholva fölmegy.
LELLOVAQOL, (fel-Iovagol) ősz. önh. Maga
sabb fekvésű vidékre, helyre lóháton fölmegy. Fellovagolni a várba, a hegyre.
FELLOVAL, (fel-lovai) ősz. áth. Hazugsággal,
elbolondító álokokkal, vagy tréfából, dévajságból valakit bizonyos dologra felbiztat, rávesz.
FELLŐ, (fel-lő) ősz. áth. Valamit magasra, fölfelé lő. Fellőni a golyót ttde lépétnyi magattdgra.
Tárgyeset nélkül önh. értelemben is hasznának. A
párvivók kötői a* egyik fellőtt.
FELLŐDÖZ, (fel-lődőz) ősz. áth. Valamit gyakran , vagy több külön tárgyakat egymás után fellő.
A gyermek fellödöti faputkdja vetttejét. ÁM dgyugVmbSkeí fellődotték a várba. Néha ám. lődözve elfogyaszt.
Minden lőporát ét uatymdjdt fellődötte. Tárgyeset
nélkül önh. értelemmel is bír, s ám. magasra, levegőbe lödöz.
FELLÖK, (fel-lök) ősz. áth. 1) Lökve magasra
fölvet. A seilaj bika feüoki narvával a petrenaéf. 2)
Lökve feltaszít, feldönt Könyökével f ellökni a palactkot. V. ö. LÖK.
FELLÖVEL, (fel-lövel) ősz. áth. Folytonosan
fellő, illetőleg felszöktet valamit. Át ugrókat fellBveli
a mset.
FELLÖVŐDK, (fel-lővődik) ősz. belsz. Belső
nyomás által magasra felszökik. FtUVvödik át ugróhit ctövén a vít. V. ő. LÖVŐDIK.
FELLÖVÖLDÖZ, (fel-lövöldöz) ősz. áth. lásd :
FELLŐDÖZ.
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FELMAGASZTAL, (fel-magasztel) ősz. áth. 1)
Magasra fölemel. 2) Feldicsér, nagyon dicsér, fölötte
eldicaér. 3) Átv. ért. magas rangra, méltóságra juttat.
Tréfás népnyelven : akasztófára akaszt. FelmagasztaUdk a regényt. V. ö. MAGASZTAL.
FELMAGASZTALÁS, (fel-magasz tálas) ősz. fn.
Magasra emelés. Átv. ért. nagy rangra, méltóságra
juttatás; nagy dicséretekkel halmozis. Felakasztás.
FELMAGASZTALT, (fel-magasztalt) öaz. mn.
akit vagy amit felmagasztalnak. V. ö. FELMAGASZTAL. Tréfás értelemben : ittas.
FELMAGASZTALTSÁG , (fel-magasztaltság)
1. EMELKEDETTSÉG. Tréfás értelemben : ittasság.
FELMAGZ1K, (fel-magzik) ősz. k. A növény
azon fokát éri el a fejlődésnek, midőn magot hajt,
magba megy. Felmagtik a saláta, répa, sóska stb.
Használják leginkább a füvek , gabonák, kerti vélemények nemeiről.
FELMAR, (fel-mar) ősz. áth. Tulajd. ért. fogakkal rágva , harapva felszakgat, feltép valamit. A
megdühödt ember felmarja táját kezéről a húst. Átv.
ért. valamely erős, csípős folyadék feloszlatja, elkoptatja a bele áztatott testet. V. ö. MAR.
FELMARAD, (fel-marad) ősz. önh. l) Ébren
marad, le nem fekszik, virraszt. Az anya felmarad
beteg gyermeke mellett. 2) El nem vész, el nem fogy,
a többi közöl elhasználatlanul hátramarad. A vendégségből sok étel ital felmaradt. A csatából kevesen maradtak fel. Jobban : fenmarad.
FELMARADÁS, (fel-maradús) ősz. fű. Ébreu
maradás, le nem fekvés, virrasztás. Múlt éjjeli ff/maradás következtében egész nap álmos vagyok.
FELMARASZT, (fel-maraszt) ősz. áth. Azt teszi, 1) hogy valaki le ne feküdjék, alunni ne menjen,
hogy virraszszon. Kártyaasztal mellett felmarasztani
a vendégeket. 2) Hogy tartós , állandó legyen, el ne
veszszen. Felmaraszla>ii a jeles emberek hírét, ne.vét.
Jobban : fenmaraszt.
FELMARAT, (fel-marat) ősz. áth. Átv. ért. kemény, szilárd test részeit bizonyos folyadék által föleteti , fölemészted, feloszlatja. Választóvízzel, vagy
tetettél felmaratni a vasat. \. ö. MAR.
FELMARKOL, (fel-markol) ősz. áth. 1) Marokkal felfog, fölemel. Felmarkolni a szegletben álló botot. Felmarkolni a tapasztani való sarat. 2) Valamiből
marokkal vesz. felmarkolni a búzából. Felmarkolni a
húszatokból. V. ö. MARKOL.
FELMÁRT, (fel-mart) ősz. áth. 1) Fölmerít,
vízből, vagy más nedvből feltol valamit. Felmártani
a folyóba merített edényt. Át úszó vidra fel-fel mártja
fejét. 2) Műitva felhasznál, megeszik valamit. Kfnyérrel ftlmártani a beftínáltat. V. ö. MÁRT.
FELMÁRTOGAT, (fel-mártogat) ősz. áth. é»
gyakor. Egymás után, folytonosan felniárt. V. ö.
FELMÁRT. A búvár feimártogatja fejét a víz alól.
Kenyérrel felmártogatni a borsporos levet.

FELMÁSZ—FELMÉNÉS
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FELMÁSZ, (fel-mász) ősz. önh. Mászva fölmegy,
felhat, felvergődik valahová. A madarát* fii felmást
áfára. Némely férgek félmúltnak a falra. Átv. ért.
fóltekerődzik, felkúez. A tökinda felmást át ágaira.
V. ö. MÁSZ.
FELMÁZOL, (fel-mázol) ősz. áth. 1) Mázt, gorombább festéket főiken. Felmázolni egy bögre sárgaföldet a falra. 2) Kontárkézzel, durva módon valamit fölfest, felrajzol. A terem falaira holmi virágokat,
tájképeket felmázolni. V. ö. Mázol.
FELMÁZOLÁS, (fel-mázolás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit felmázolunk. V. ö. FELMÁZOL.
FFL- jobban : FÖLMÉGY, (fól-mégy) ősz. önh.
1) Alantabb-helyről, vidékről magasabbra megy, utazik, távozik. Fölmenni a hegyre. Pestről fölmenni Pozsonba. 2) Idegen szólásmód után, de már igen szokásba jött értelemben ám. felrúg, felnövekedik (a
költség, kiadás, jövedelem). Egy évi jövedelme fölmeyy (magyarosabban : rámegy) százezer pengő ftra.
3) Elfogy, elkel. A gyapjú ára fölment a Hittek és
cselédek fizetésére. 4) Felhág, fölemelkedik. A búza
ára nagyon fölment.
FÉLMELEG, (fél-meleg) ősz. mn. Langyos.
Átv. ért. aki valami iránt nem viseltetik belső érzelemmel, kinek nyájassága, társalgása némi tartózkodással párosul. Félmeleg keresztény. Félmeleg réstvét.
FEL- jobban : FÖLMELEGÉDÉS, (föl-melegedés) ősz. fn. A testnek azon változási állapota, midőn részeit a meleg általjárja, midőn az állati testben
a vér hevesebb mozgásba jő. V. ö. MELEG.
FFL- jobban : FÖLMELEGÉDIK, (fól-melegédikj ősz. k. Valamely test részei melegekké lesznek,
a hévnek nagyobb fokára jutnak, különösen külső
hatás, pl. tűz, vagy napsugarak által. Fölmelegedik a
fűtött kemenczére telt fagyos ht'ts. Fölmelegedik dörzsölés által a li'ft, a kocsi tengelye stb. Ha a melegség
inkább belső hatás eredménye, akkor fölmelegül szabályszerűbb, pl. a sok járáskelésben fölmelegülni.
FEL- jobban : FÖLMELEGÍT, (föl-melegít)
ősz. úth. A hideg testet meleggé teszi. Fölmelegíteni
a maradékételt. A déli nap fölmelegíti a levegőt. A
fűtött kályha fölmelfgiti a szobát. V. ö. MELEG,
MELEGÍT.
FEL- jobban : FÖLMELEGÍTÉS, (föl-melegítés) öaz. fn. Valamely testnek meleggé tevése. Hideg /lelek fölmelegítése.
FEL- jobban : FÖLMELEGSZIK, (föl-melegszik) ősz. k. 1. MELEGSZIK és FELMELEGEDIK.
FEL- jobban : FÖLMELEGÜL, (föl-melegül;
ősz. ön. 1. FELMELEGEDIK.
FEL- v. FÖLMÉN, (föl-mén) 1. FELMEGY.
FEL- jobban : FÖLMÉNÉS, (föl-inénés) ősz.
l'n. 1) Magasabb helyre vagy vidékre menés. Fölmenés a hegyre, toronyba. 2) Azon út, ösvény, melyen
valahová fölmegyünk. Ama hegyi-e igen kényelmei
fölmenés van. Fölmenést készíteni a szőlőhegyre. V. ö,
MENÉS.
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FEL- jobban : FÖLMENET, (föl-menet); 1)
ősz. fti. Fölmenés, feljárás. Egyenes, tekervényes, nehéz, kényelmes főiménél. 2) ősz. ih. Fölmenés közben.
Fölmenet igen elfáradtam.
FFL- jobban : FÜLMENETEL, (föl-menetel)
ősz. fn. 1. FELMENÉS.
FEL- jobban : FÖLMENNY, (föl-menny) ősz.
fn. A képzelt mennyek között a felső', vagy a felettünk lebegő ég legfóle, legteteje. V. ö. MENNY.
FEL- jobban : FÖLMENT, (föl-ment) ősz. áth.
Tehertől, szolgálattól, büntetéstől, adósságtól, kötelességtől stb. felszabadít. V. ö. MENT, átb. Fölmenteni a foglyokat a lánczoktól. A jobbágyokat fölmenteni a titedtSl. Át alperest fölmenteni a vád alól. A
házasulandókat fölmenteni a háromszori kihirdetés alól.
;
FEL- jobban : FÖLMENTÉS, (föl-mentés) ősz.
fn. Általán valamely tehertől felszabadítás.
FEL- jobban: FÖLMENTÖSEREG, (föl-mentősereg) ősz. fn. Segédhad, mely valamely ostrom alatti
helyet, várat az ellenségtől felszabadít.
FEL- jobban : FÖLMER, (fól-mer) ősz. áth.
Valamely folyadékot edénynyel vagy más eszközzel
részenként felöblít, fölszed. Fölmerni vödörrel a kút
vígét. Fölmérni lapáttal a* iszapos tócsál.'V.ö. MER. áth.
FELMER, erdélyi fala Kőhalom székben; helyr.
Felmer-fn, —re, —röl.
FEL- vagy FÖLMÉR, (fel- v. föl-mér) ősz. áth.
1) Valamely temek nagyságát, vagy akármely más test
mennyiségét bizonyos eszközök segedelmével meghatározza. Felmérni a helység határát, a város telkeit.
Felmérni a gabonái. Felmérni a mustot. 2) Bizonyos
mérték és arány szerént valamely tért, vagy részekre
választható testet feloszt. Felmérni a gazdatársak
kötött a falu rétjét. A vásárlók számára felmenti a
végposztót, vásznat. Felmérni a cséplök kötött a gabonaréstt. 3) Mérés által valamely árut elfogyaszt, elad.
A falu kocsmárota felmért (kimért) száz akó bort. V.
ö. MÉR.
FEL- jobban : FÖLMERED, (fól-mered) ősz,
önh. Merően, megkeményedve feláll, fölemelkedik.
Fölméred a fagyra kitett nyers bőr. Fölmered a bokros ló füle. Fölmered a megböszült ökör, tehén f árka
stb. V. ö. MERED.
FEL- jobban : FÖLMEREDÉS, (fól-meredés)
ősz. fn. Állapot, midőn valamely test fölmered. V. ö,
FELMERED.
FEL- jobban : FÖLMERÉGET, (föl-meréget)
ősz. áth. és gyakor. Folytonosan, vagy lassan-lassan,
egymás után fölmer valamit. Az itató gulyás főiméregeti a kút vizét. A fenékvitet fölmeregetni a pinctébSl.
FEL- vagy FÖLMÉRÉS, (fel- v. föl-mérés) ősz.
fn. Cselekvés, mely által felmérünk valamit Határ,
városi telkek, rétek, földek fölmérése.
FEL- jobban : FÖLMERESZT, (föl-merészt)
ősz. áth. 1) Valamely lágyabb szerkezetű vagy lógó
testet megkeményítve felállít, feltol, fölemel. A
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megijedt ló fölmereszti füleit. 2) Fölfelé dudorít. Fölmerestti szemeit. V. ö. MERESZT.
FEL- vagy FÖLMÉRGED, (fel- v. föl-mérged)
ősz. önh. Erősebb, dühösebb haragra hirtelen fölgerjed.
FEL- vágj' FÖLMÉRGELÖDIK, (fel- v. fölmérgelődik) ősz. belsz. Tartós és dühös haragra fokonként fölgerjedez.
FEL- vagy FÖLMÉRGESÉDIK, (fel- v. fólmérgesédik) ősz. k. 1. FÖLMÉRGELÖDIK,
FEL- vagy FÖLMÉRGESÍT, (fel- v. föl-mérgesít) ősz. áth. Valakit méregre, azaz erősebb haragra
fölgerjeszt, mérgessé felingerel. V. ö. MÉRGES.
FEL- jobban : FÖLMERÍT, (föl-merít) ősz. áth.
Azt teszi, hogy valami fölmerüljön. Fölmeríteni a
kútba eresztett vödröt. Köz szokás szerént a fölmer
igével egy értelemben használtatik.
FEL- jobban : FÖLMERÜL, (fól-merül) ősz.
önh. Mélységből, vízből feltolódik, feltűnik. Apadáskor f elmerülnek a zátonyok, fatörzsötök. Felmerül a
vízbe fulladó ember teste. Felmerül a víz alá nyomott
deszka, ha eleresztik. Átv. ért. valamely tárgy, kérdés, az előbb mondottakból mintegy önként keletkezik, feltűnik, eléadja magát. V. ö. MERÜL.
FEL- vagy FÖLMESZÁROL, (fel- v. föl-mészárol) ősz. áth. Mészáros módjára feltagol, felkonczol, fclvagdal; kegyetlenül kardra hány. A vad ellenség felmészárolta a nőket, gyermekeket.
FÉLMESZELY, (fél-meszely) ősz. fn. Mérték,
mely a meszelynek felét, az itczénck negyedét, a kupának nyolczadát teszi. Félmeszely bor nem sok egy
hajtásra.
FEL- jobban : FÖLMETÉL, (föl-metél) ősz.
áth. és gyakor. Valamit több részekre, darabokra,
falatokra stb. fölmetsz. Fülmetélni tányéron a húst.
Fölmetélni a kinyújtott tésztát. Fölmetélni beretvával
a kérges bőrt. V. ö. METÉL.
FEL- jobban : FÖLMETÉLÉS, (föl-metélés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit fölmetélünk. V. ö.
FELMETÉL.
FEL- jobban : FÖLMETSZ, (fól-inetez) ősz.
áth. 1) Metsző eszközzel valamit felszakaszt, felnyit.
Fölmelszeni a holttetemet. Fölmetszeni a zselét, erszényt, tarisznyát. 2) Metsző eszközzel följegyez,
felró valahová valamit. Főlmetfzeni (rámetszeni) nevét
a fára. A nemei étimért fölmetszeni (rámetszeni) a
gyűrűre. V. ö. METSZ.
FEL- jobban : FÖLMETSZET, (föl-metszet)
ősz. mivelt. Meghagyja másnak, hogy valamit fölmeséén. Czímerét fölmetszetni a gyűrűre. V. ö. FÖLMETSZ.
FÉLMEZTELEN, (fél-meztelen) ősz. mn. Kinek teste csak félig van befödve; igen rongyos ruhába öltözött. Félmeztelen vademberek. Félmeztelen
purdé, koldus. Félmeztelen kar.
FEL- vagy FÖLMINTÁZ, (fel- v. fól-mintáz)
ősz. áth. Valamit mintára felhúz, fölfeszít. Felmintázni az új kalapot, fejkötöt.
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FELMOND, (fel-mond) ősz. áth. 1) Valamit
hangosan elmond, elémond. Felmondani a leczkét. 2)
Valakinek megmondja, hogy a nála lövő kölcsönt,
vagy használt idegen birtokot bizonyos iilöre adja
vissza. A lakóknak felmondani a szállást. A haszonbérlőnek felmondani a bérlést. Az adósnak felmondani
a tökét. Átvitetik az urak és tisztek, cselédek közli
viszonyokra is. Az úr tisztének, szolgájának, s ezek viszont uroknak felmondhatják a szolgálatot.
FELMONDÁS, (fel-mondás) ősz. fii. 1) Valaminek hangos szóval elé:idása. l.e.rzk?. felmondása. 2)
Nyilatkozat , melynél fogva valakinek (elmondunk
valamit. V. ö. FELMOND. Adottság, lakás, haszonbérlés felmondása, Szolgálat felmondása.
FELMOS, (fol-mos) ősz. áth. 1) Mosva feltisztit valamit. Felmosni a sáros pallót. -) Mosásban elhasznál, elfogyaszt valamit. Minden vizünket, Itígnnkat és szappanunkat felmostuk. •'!) Mosásban fel tűr,
fölsebesít. Felmosta tenyerét, kezét. 4) Bizonyon tárgyak mosását bevégzi. Felmosni minden ruhát, konyhaedényéket. V. ö. MOS.
FELMOSOGAT, (fel-mosogat) ősz. áth. és gyakor. 1) Valamit folytonosan mosva feltisztít. Felmosogatni a pallófoltókat, ü) Elmosogat, a mosogatást
bevégzi. Felmosogatni a kunyhaidényeket. Tárgyeset
nélkül is. Még sem mosogattatok fii ?
FELMOTÓLÁL, (fel-motólál) ősz. áth. A fonalat motóla körül forgatva úgynevezett igékre , pászmákra , kötésekre szedi. F< Imotólálni néhány orsó
fonalat. Amit egy nap f/m. másnap fel mól ól álja.
FELMl'L, (fel-múl! 1. FKH"LMf'L.
FÉLMÚLT, 1. MTLT alatt.
FELMUNKÁL, (fel-munkái) ősz. álh. Nyers
anyagot vagy kelmét kézmiivek készítésén' felhnszuál. Fclmunkálni a márványt szobn.'kni , sírkövekre
stb. A vasat különféle eszközökre, űz ezüstöt finomabb
müvekre ff l munkál ni. A csizmadia f< l munkálja a bilrt,
a szabó a posztót, s más szövi leket.
FELMUNKÁLÁS. iTel-muukálás) ősz. fn. \yers
anyagúak , kelmének atb. bizonyos kézmüvekro f e l használása. Kőnek, vasnak, gyapjúnak, bihnek filnmnkúláfa.
FELMUTAT , (Tel-mutat) ősz. á t h . 1) Va!;unit
fölemelve mutat. Az iskolából kikéi-edző gyermek felmutatja kezét, ü) V a l a m i t bizonyításul cléterjeszt , bemutat. A hiteli-züknik i l i ' g i n t l ö biztofiti'knt fe/mnfali,!.
FELMl'TATÁS, (f.O-mutatás) ősz. fn. C.-.elekvés, melynél fogva v a l a m i t f e l m u t a t u n k . V. ő. FELMUTAT. Kéznek felmutatása, l > felmutatása (:i sz.
misében). liizonyüványok f i Imutatápa.
FELNADKÁG , (fel-nadrág) ősz. fn. 1) Felső
nadrág, melyet k i v ü l v i s e l ü n k , külonl'öx.tetésül az
alsó v. téli nadrágtól. 2) S a l a v á r d i nadrág, 1. SALAVÁlíDI.
F É L N Á D O L Á S , (lél-nádolás) ősz. fn. Kovácsm u n k a , midőn a vasat félig cd.'.ik. n á d o l j á k mrg. V.
ö. NÁDOL.
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FEL- v. FÖLNEGYEL, (fel- v. föl-négyei) ősz.
áth. Négy részre, négy darabra fölmetsz , felhasít, felkonezol valamit. Felnégyelni a megölt borjút, bárányt, a síllt ludat.
FEL- v. FÖLNÉGYELT, (fel- v. fól-négyelt)
ősz. mn. Négy részre, négy darabra hasított, konczolt. Felnégyelt borjú, őz. Felnégyelt
ezipókenyér.
Felnégyelt sült lúd.
FÉLNEHEZÉK, (fél-nehezék) ősz. fn. A nevezek nevű súlymérték fele. V. ö. NEHEZÉK.
FÉLNEMES, (fél-nemes) ősz. fn. Nemes anyától született és neinuemcs apától nemzett. Szorosb
ért. oly személy , kinek apja nem nemes, de nemes
eredetű anyjáról nemes birtoka van. (Agilis).
FELNÉMET, falu Heves megyében ; helyr. Felné.inel-én, —re, —röl.
FÉLNÉNE, (fél-nénc) ősz. fn. Oly nőne , azaz
nálunk idősebb nővér, ki esak apui, vagy csak anyui
testvér velünk. Némelyek szeréut : mostoha néne.
Különben mint a német nyelv után alakított új szó
köz divatra nem kapott.
FEL-, jobban : FÖLNEVEKÉDIK, (föl-nevckcdik v. fel-uövukédik) ősz. k. Folytonosan fejlődve,
gyarapodva felnő , kifejlett korra jut. Használtatik
leginkább az emberről. Felnövekednek a fiúk, leányok.
FEL-, jobban : FÖLNEVEL, (föl-nevei) ősz.
áth. Élettani ért. valakit vagy valamit szükséges táplálék és ápolás által teljes kilVjlödésrc juttat. Fölnevelni saját költségén gyermekeit. A kertész fölneveli a
csemetéket. Erkölcsi ért. a gyermek elméjét és szivét
k i m ű v e l i . A gyermekeket fő/nevelni a szillék kötelessége.
Szélesb ért. a gyermek oktatásáról s bizonyos állapotba
juttatásáról gondoskodik. Fölnevelni a gyermeket mesterségre , kalmársáyra , papságra stb. V. ö. NEVEL.
FEL-, jobban : FELNEVELÉS, (föl-nevelés)
ősz. fn. Gondoskodás, ápolás , melynél fogva valakit
f ö l n e v e l ü n k . V. ö. FELNEVEL.
FEL-, j o b b a n : FÖLNEVELKEDIK , 1. FELNEVEKÉDIK.
FEL-, jobban : FÖLNEVET, (föl-nevet) ősz.
önh. Fenhungon nevet; cl fakad nevetve. Valamely
megli pö, tréfán, elmés ötletre f ölti evet ni. Magyarosabban : eliifveti mai/át.
KEL- v. FÖLNÉZ , (fel- v. föl-néz) ősz. önh.
Szemeit valamely magasabban levő tárgyra szegezi.
| Felnézni a háztetőre. Felnézni <iz égbe. V. ö. NÉZ.
|
FEL- v. FÖLNÉZnÉGÉL, (f c l- v. fölnézdégél)
ősz <:yak. önb. V a l a m e l y magasabban levő tárgyra,
l p o n t r a g y a k o r t a felnéz , f ö l t e k i n t , .-l gyerme.k esenneu
': fölnézileijet a g>jiint''i/<-sö? J'iia. r'ölnézdi'grlni a kedves
\ ab1 álcára.
j
FEL- v. FÖLNÉZKÉL, (fel- v. föl-nézkél) gyak.
' önh. l. FELNÉZDÉGÉL.
FELNl l, !t'el-nö) ősz. önh. Mondják növények:
röl és á l l a t o k r ó l , m i d i i n magasra fejlődnek , fölfelé
n y ú l n a k , teljes képződés! idejüket elérik. Felnő bizotiyos évt'k alatt a fa. Ftlnönck a gyermekek. V. ö.
1
NŐ, önh.
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FELNÖDÖGÉL, (fel-nődögél) ősz. önh. és gyakor. Lassan-lassan eljut életműve* kifejlődéséhez. FelnSdSgél át ápolgatoU eteméit. Felnüdögélnek egymát
után a testvérek.
FELNŐTT, (fel-nött) ősz. mn. Aki v. ami telje*
kifejlődés! magasságot ért; nagykorú. Már felnőtt
gyermekei vannak.
FELNÖVEKEDIK, (fel-növekédik) ősz. k. L
FELKEVEREDIK.
FELNÖVÉS, (fel-növés) Ősz. fn. Az állati vagy
növényi testnek bizonyos kifejlődésig, érettségi állapotig magasra nyúlása.
FÉLNÖVÉ8Ü, (fél-növésfi) ősz. mn. Ami oly
gyorsan vagy oly magasra nem fejlődik, mint életműszeres természeténél fogva kellene rendesen fejlődnie;
törpe, eltörpült.
FELNYAL, (fel-nyál) ősz. áth. Valamit nyalva
felszí, fölemészt. A barmok felnyalják a sót. Át eb
felnyalja a földre öntött ttírl. Felnyúlni a papirosra
ejtett tintafoltot. V. ö. NYAL.
FELNYALÁBOL, (fel-nyalábol) ősz. áth. Valamit nyalábba fogva, szorítva fölemel, fölvesz. Felnyalábolni egy végváttnat.
FELNYARGAL, (fel-nyargal) ősz. önb. Nyargalva fölmegy, felsiet, felvágtat valamely magasabb
fekvésű helyre. Felnyargalni a várba, a dombra.
FELNYÁRSAL, (fel-nyársai) ősz. áth. Valamit
nyárara húz ; vagy nyárssal keresztfii szúr. Felnyártolni a ttítni való nyulat, malactot. Átv. ért. éles, hegyes eszközééi, pl. karddal, késsel meggyilkol, általsiúr.
FEL-, jobban : FÖLNYERGEL, (fól-nyergel)
ősz. áth. A hátas állatot, pl. lovat, öszvért stb. nyereggel felscerszámozn, fölszereli. Fölnyergelni a vadán-, utat-, hadi paripál.
FÉLNYERS, (fél-nyers) ősz. mn. 1) Ami kellő
mértékig nincs megsülve vagy főve. Félnyeri malact,
nyúl. Mondják általán a húsnemüekről. 2) Ami nincs
egészen kiszáradva. Félnyert bőrök. Félnyert (Utifa.
V. ö. NYERS.
FEL- v. FÖLNYILAL, (fel- v. föl-nyilai) ősz.
áth. A székelyeknél s a Tisza vidékén ám. a faépfiletet, háztetőt rúddal vagy rudakkal magasabbra
tolja, emeli.
FEL- v. FÖLNYILÁS, (fel- v. föl-nyiláa) ősz.
fn. Valaminek feltárulása, felszakadása, felváláta.
Ajtó, kapu felnyiláta. Átv. ért felvilágosodás, tudomásra jövés. Elme felnyiláta. Titok, rejtély felnyiláta.
V. ö. FELNYÍLIK.
FEL- v. FÖLNYILAZ, (fel- v. fól-nyilaz) ősz.
áth. Nyíllal fölszerel. Felnyílazni a kétivet.
FEL- v. FÖLNYÍLIK, (fel- v. föl-nyflik) ősz.
k. Szélesb ért szétválik, rés támad rajta, ketté hasad,
reped. .Felnyüik a ttája. Felnyüik át ég. Felnyílik a
teb. Szorosb ért. ami bcvolt zárva, csukva, feltárul.
Felnyílik a kapu, ajtó, ablak. Felnyílik a láda, ttekrény. Felnyílnak a tárak. Átv. ért világosabban lát,
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vagy felfog valamit, napfényre jő, tudomásra jut.
Felnyüik a neme. Felnyílik a gyermek elméje. Felnyílik a titok, rejtély. V. ő. NYÍLIK.
FEL- vagy FÖLNYTT, (fel- v. föl-nyit) ősz.
áth. Valamely elzártat, becsukottat feltár. Felnyitni
a kaput, ajtót, ablakot. Felnyitni tt májat. Felnyitni
a tárt lakatot. Ssélesb ért valamin rést csinál, valamit elválaszt, felbont. Felnyitni a tebet. Felnyitni a*
oltát kötelékét. Felnyitni (kinyitni) a etSlMkét. Felnyitni a levelet. Átv. ért azt teszi, hogy világosabban lásson, hogy valami tudomásra jőjön. Felnyitni
valaki ütemeit. Felnyitni a növendék ettél. Felnyitni a
rejtélyt. V. ö. NYIT.
FEL- vagy FÖLNYITÁ8, (fel- v. (fői-nyitás)
ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit felnyitunk.
Ajtó, kapu, ablak felnyitdta. Levél, könyv felnyüáia.
V. ö. FELNYIT.
FEL- vagy FÖLNYITÓDIK, (fel- v. föl-nyitódik) ősz. belez. Nagyobb nehézséggel, némi erőszakkal nyílik vagy tárul fel. Használjak közönségesen a zárakról, és zárva lévő tárgyakról, pl. kapukról, ajtókról, szekrényekről stb. Mondhatni a szájról,
szemekről is, midőn valamely nyavalya által valanak
bezáródva, becsukódva.
FELNYOM, (fel-nyom) ősz. áth. Alantabb helyről valamit magasabbra nyom. Felnyomni a leetetl
nyaketapot. Felnyomni a lettállott heréket. Felnyomni
vallókkal a dOékeny tövényt. V. ö. NYOM.
FÉLNYOM, (fél-nyom) ősz. fn. Mérték, mely
féllábra, azaz hat hüvelykre terjed. Félnyommal
áradt a vít. Félnyommal lépni hátrább. Félnyommá
sem megy tovább. (Moln. Alb.). Félnyomnyira megátott a fold.
FELNYOMOZ, (fel-nyomoz) ősz. áth. Tulajd.
ért. valamit, nyoma után menve, fölkeres, feltalál.
Frit hóban könnyű /elnyomatni a tolvajt, vadat. Átv.
ért rejtett, titkos, ismeretlen dolgot felkutat, fölleL
Felnyomotni a gonotttevSket. A levéltárban valamely
érdeket oklevelet felnyomotni.
FELNYOMOZÁS, (fel-nyomozás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit felnyomozunk. Vadak, tolvajok, régitégek felnyomotáta. V. ö.
FELNYOMOZ.
FELNYOMTAT, (fel-nyomtat) ősz. áth. 1) Bizonyos mennyiségű gabona nyomtatását elvégzi. Felnyomtatni át aratoréul. Felnyomtatni a buiaantagot.
2) A kőnyomó intézetben bizonyos mennyiségű
kéziratot vagy papírost felhasznál. Felnyomtaíni naponként néhány éter ivet.
FELNYOMÚL, (fel-nyomul) ősz. önh. Mintegy
maga magát előre nyomva fölmegy, felhat valahová.
A jégtaj fdnyomü a partra. A hadterfg felnyomúl a
várba. V. 8. NYOMUL.
FELNYUJT, (fel-nyujt) ősz. áth. 1) Nyújtva
felad valamit, magasabb helyre nyújt Felnyvjtani a
lettéit ottort a koctitnak. A téglát f elnyújtani a falon
dolgotó kSmivemek. 2) Magasra kinyújt. Felnyvjtani
a nyakát, keteit. V. ö. NYÚJT.
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FELNYÚL, (fel-nyúl) ősz. önti. Kezét bizonyos
magasságig nyújtja, fölfelé terjeszti. Felnyúlni apolctra. Felnyúlni a ttekrény tetejére. V. ö. NYÚL.
FELNYÚLIK, (fel-nyúlik) ősz. k. Bizonyos magasságra fölteijed, felnő. Felnyúlik a fiatal növény.
Felnyúlik a hirtelen növésü gyermek. Átv. ért. bizonyos messzeségben fölfelé húzódik. Az út felnyúlik a
hegyre. A hátsorok felnyúlnak a dombtetőre. V. ö.
NYÚLIK.
FELNYÜ, (fel-nyü) ősz. áth. Bizonyos mennyiségű kender vagy len nyfivését bevégzi. Egy estve
minden kenderünket felnyiiltük. V. ö. NYU.
FELOCSÓDIK, (fel ocsódik) ősz. belez. Álmából felnyitja szemeit, de teljes éberségre nem jut;
álma ideiglen megszakad. Csendesen! hogy fel ne
ocsódjék át elszunnyadt beteg. Legkisebb neszre felociódni. V. ö. OCSÓD1K.
FÉLODRU, (fél-odru) ősz. fn. Olyan csűr, melynek csak féloldalába lehet gabonát rakui, a másik
felében pedig istálló van. Székely szó. Y. ö. ODOR.
FELOLD, (fel-old) ősz. áth. Valaminek kötelékeit felbontja. Feloldani a bekö'Slt zsákot. Feloldani
a rab köteleit. Feloldani át övet. Átv. ért. valamely
büntetéstől, vádtól, tehertől fölment, felszabadit.
Feloldani át alperest a vád alól. A pap feloldja a
töredelmet gyónót bűneitől. Továbbá : valamely rejtélyt , nehézséget megfejt. Feloldani a drámai mese
csomóját. Feloldani a fogárd kérdést. V. ö. OLD.
FELOLDÁS, (fel-oldás) ősz. fii. Cselekvés, mely
által valamit feloldunk. Öv , ruha , csomó felolaása.
Bűnötök feloldása. Kérdések feloldása. V. ö. FELOLD.
FELOLDATLAN, (ful-oldatlan) ősz. mn. Ami
feloldva nincs , ami a maga nemében kötve maradt.
Feloldatlan zsák, csomó, nehézség, kérdés. Határozóilag
ám. feloldatlanul.
FELOLDATLANUL, (fel-oldatlanul) ősz. ib.
A nélkül, hogy fel volna oldva, kötött, bonyolult állapotban. Feloldatlanul elmellözni a kérdést.
FELOLDHATATLAN, (fel-oldhatatian) ősz.
mn. Amit feloldani nem lehet, a maga nemében igen
bonyolódott, rejtélyes. Feloldhatatlan csomó, nehézség, kérdét. V. ö. FELOLD. Határozóilag aui. feloldhatatlanul.
FELOLDHATATLANSÁG, (fel oldhatutlanaág)
ősz. fn. Valamely öszvcvissza kötött, egymásba fonódott, bonyolódott dolognak azon állapota vagy tulajdonsága, melynél fogva azt feloldani ne ín lehet vagy
nem szabad.
FELOLDHATATLANUL, (fel-oldhatatlanul)
ősz. ih. A nélkül, hogy feloldani lehessen.
l

FELOLDHATLAN, 1. FELOLDHATATLAN, j

FELOLDHATÓ, (fel-oldható) ősz. mn. Amit
fel lehet oldani; nem igen szövevényes, nem igen .
bonyolult vagy rejtélyes. Feloldható i-somó, neliét^g, '
kérdés.
FELOLDÓD/IK, (fel-oldódzik) ősz. belsz. Kötelékei mintegy önmagáktól fel: unlauak. FeloldódMAOY
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zik a rostul bekötött és hánytvetett ttok. Feloldódtik a
szalagcsokor.
FELOLDOZ, (fel-oldoz) ősz. áth. 1) Valamit
nagyobb munkával felold, azaz kötelékeit felbontogatja, vagy több megkötött, bebonyolított tárgyat
egymás után felbont. Feloldozni a fűtő vállat. Feloldozni a búzás csákókat. 2) Valakit bizonyos szertartással, ünnepélylyel valamitől felment. Bírói ítélet által feloldozni a vádlottat. A töredelmesen meggyónó
bűnöst feloldotni.
FELOLDOZÁS, (fel-oldozás) ősz. fn. 1) Valamely megkötött, bebonyolított tárgynak teljes felbontása, szétválasztana, vagy többeknek egymás után
feloldása. A betakargatott rofös áruk feláldozása. 2)
Bírói Ítélet, melynél fogva valaki a vád és büntetés
alól felmentetik. 3) Egyházi ért. szertartás, mely által a pap a töredelmes gyónót Isten személyében és
Ítélő széke előtt a bevallott bűnöktől, és azok büntetésétől felmenti.
FELOLDOZÓ, (fel-oldozó) ősz. mn. Aki valakit feloldoz. Feloldozó biró vagy birói ítélet. Feloldozó
levél. Feloldozó pap. V. ö. FELOLDOZ.
FELOLDVÁNY, (fel-oldvány) ősz. fn. Hivatalos iromány , levél, melynek erejénél fogva valakit
feloldanak, illetőleg fölmentenek valamitől. Bírói feloldvány.
FELOLVAD, (fel-olvad) ősz. önh. 1) Valamely
fagyos test visszaveszi előbbi lágy vagy folyó természetét. Felolvad a dér, jég, fagytól meggiberedett tár.
2) Valamely szilárd testnek részei ttíz, meleg által
folyókká lesznek, vagy víz s egyéb folyadék erejétől
feloszlanak. Felolvad a bányakemencfében át éré*.
Felolvad a vízbe tett só, a kávéba vetett csokor. V. ö.
OLVAD.
FELOLVADÁS, (fel-olvadás) ősz. fn. 1) A fagyos testnek azou állapotváltozása, midőn előbbi lágy
vagy folyó természetét visszaveszi. 2) A szilárd testnek tűz, melegség vagy víz, s egyéb folyadék által
feloszlása. V. ö. FELOLVAD.
FELOLVAS, (fel-olvas) ősz. áth. 1) Valamit
mások előtt, mások hallatára elolvas. Felolvasni át
illetőknek szóló felsőbb rendeletet, bírói ítéletet. Felolvasni baráti körben legújabb szerzeményünket, verteinket. 2) Bizonyos mennyiségű irományokat, könyveket olvasva által néz. Felolvasni a periratokat elejétől
végig. Ö már egész könyvtárát felolvasta, (átolvasta).
3) Valamit, különösen pénzt felszámlál. Fe/olvanii a
napi bevételt. Felolvasni a kamatra kiadandó pénzt.
V. ö. OLVAS.
FELOLVASÁS, (fel-olvasás) ősz. fn. 1) Olvasás,
mely mások hallatára és kedveért történik, különösen
olvasás, mely valamely szépmüvet, pl. költeményt, a
hallgatók mulattatására terjeszt elé. Válogatott körben vagy nyilvános helyett felolvasásokat tartani. 2)
Felszámlálás. Pétit felolvasása. V. ö. FELOLVAS.
FELOLVASZT, (M -olvaszt) ősz. áth. l) Fagyos
testet előbbi lágy vagy folyó alakjába visszaállít. A
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nap melegsége felolvatstja a deret, jeget, fagyot földet.
2) Szilárd testet részeire feloszlat, s folyékonynyá
tesz. A tűt felolvasztja át ólmot, vasat stb. A vit feloloatttja a tót. V. ö. OLVASZT.
FELOLVASZTÁS, (fel-olvasztás) ősz. fa. Cselekvés, hatás, melynek erejénél fogra valami felolvad.
FELOLVASZTHATÓ, (fel-olvasztható) ősz. mn.
Amit fel lehet olvasztani. ÁM éretek tűz által felölvastthatók.
FELOLVASZTHATÓSÁG, (fel-olvaszthatóság)
ősz. fn. Tulajdonság, melynél fogva valamely testet
folyó részekre feloszlatni lehet Át éretek egyik tulajdontága a felolvaszthatótág.
FELOSZLÁS, (fel-oszlás) ősz. fn. Valamely
test, egész erkölcsi testület részeinek egymástól elszakadása, felbomlása, a köztök létezett öszvefűggésnek megszűnése. V. ö. FELOSZLIK, OSZLIK.
FELOSZLAT, (fel-oszlat) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely testnek, egésznek részei elváljanak
egymástól, s köztök a szoros öszvefiiggés megszűnjön.
Feloszlatni olvasztó kemenetében át trczet ásványokat.
Feloszlatni a hadi teregettél. Fdostlatni a gyűlést.
Felotzlatni gyógyszerek által holmi kó,-ot keményedéteket, keléteket stb.
FELOSZLATÁS, (fel-oszlaíás) ősz. fa. Cselekvés, mely által valamit feloszlatunk.
FELOSZLIK, (fel-oszlik) esz. k. Moi.Jjuk valamely testről, egészről, erkölcsi testületi ói, midőn alkotó vagy egészítő részei között nz öszveffiggés megszűnik, midőn ezek egymástól szétválnak. Feloszlik a
rohadátnak indult tett. Felottlik a társulat. Felottlik
a gyűlés. Át ünnepély bevégettével felottlik a nép. V.
ö. OSZLIK.
FELOSZT, (fel-őszt) ősz. áth. Valamely egészet
bizonyos részekre választ Felotttani a munkát többek
kUtStt. Felosttani át esztendőt hónapokra, napokra.
Felotttani a határt legelőre, rétekre ét ttántófSldekre.
Felotttani át évi jövedelmet különféle költségekre. Felotttani a tanuló ifjúságot előmenetelek tterénti osztályokra. V. ö. OSZT.
FELOSZTÁLYOZ, (fel-osztályoz) ősz. áth. Valamely egészet osztályokra választ, különböztet. Felotttályotni át úrbéri telkeket termékenységük vagy fekvétOk tterént. V. ö. OSZTÁLY, OSZTÁLYOZ.
»
FELOSZTÁS, (fel-osztás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamely egészet bizonyos részekre választunk. V. ö. FELOSZT. Rétek, legelek feloszlása. Megyei, úrbéri munkák felosztása. Át áttó katonaságnak
megyékre felosztása.
FELOSZTOGAT, (fel-osztogat) ősz. gyak. áth.
Apródonként, lassan-lassan feloszt valamit, vagy több
tárgyat egymás után feloszt
FÉLŐ, (fél-ő) mn. tt ffíS-t. 1) Aki valamitől
fél, tart Könnyen félő ember nem katonának való.
öszvetételben : istenfélő", azaz jámbor, vallásos. 2)
Kitől vagy mitől tartani, félni lehet Éten ember ránk
neme igen féld. FélS utón járni. Közönségesebben
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egész mondatokhoz legeiül köttetik és annyi mint:
félni lehet. FélS, hogy ha tokáig késünk, eletteledunk.
FélS, hogy a tok hó miatt tavatzttal áradatok lettnek.
FELÖKLEL, (fel-öklei) ősz. áth. Szarvaival felbök, feltaszít A szilaj bika felökleli versenytársát.
FELÖL, (fel-ől v. fel-ő-el, fél főnévtől) névutó.
Személyragozva: felöletn, felSltd, f előle, felSlttnk, felületek, felinek. Jelent 1) Kiindulást, távozást bizonyos
helyről, vidékről. Éjszak felöl fú a szél. Nyűgöt felöl
jön az eső. A vaspálya Pest felöl megy Váet ét Szolnok f elé. Sok felöl, száz felől, annyifelöl, minden felSl.
2) Gyakran a leható ról rSl névraggal egyértelmű
és felcserélhető, midőu ezen igék : tud, hall, gondol,
vél, gyanít, tejt, mond, vall, hitt, s hasonlók vezérlik
a mondatot Nem tudok éten dolog felül semmit. Azt
hallottam felőle, semmi sem lett belőle. (Km.). Azt nem
hittem felőle. Én minden ember felöl jót gondolok, míg
rostot nem tudok f előle, Különbözik : felül.
FELÖLEL, (fel-ölei) ősz. áth. Ölelve, ölbe fogva
fölvesz, fölemel valakit v. valamit Felölelni a kedvet
gyermeket. V. ö. ÖLEL.
FELÖLELÉS, (fel-ölelés) ősz. fn. Ölbe felfogás,
felkarolás.
FELÖLEZ, (fcl-ölez) ősz. áth. Ölbe, azaz öl
nevű mérték szerént öszverak, egymásra halmoz. Felöletni a hasábokra vagdalt cserfát. Felölelni át égetett téglát, a kifejtett kOveket. V. ö. ÖL, fn.
FELÖLEZÉS, (fel-ölezés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit öl mérték szerént felhalmozunk, őszverakunk.
FELÖLT, (fel-ölt) ősz. áth. Ujjas ruhát úgy
vesz magára, hogy kezeit annak njjaiba bele dugja.
Felölteni a dolmányt, mentét, ködment, szűrt. (A lábszárakra való ruhát és lábbelit felhúztuk. Felhúzni a
gatyát, nadrágot, ctitmdt). V. ö. ÖLT.
FELÖLTŐ, (fel öltő) ősz. fn. 1) Általán oly
derékravaló ruha, melynek njjai vannak, ujjas. Nyári,
téli felöltS. 2) Szorosb ért. felső ujjas ruha.
FELÖLTÖNY, (fel-öltöny) ősz. fn. Felső öltöny,
felső ujjas ruha, máskép : felruha.
FELÖLTÖZÉS, (fel-öltözés) ősz. fn. Cselekvés, midőn akár közönséges, akár rendkívüli viselő
ruháinkat magunkra veszszük. V. ö. FELÖLTÖZIK.
FELÖLTÖZIK, (fel-öltözik) ősz. k. Szélesb ért
mindazon ruhadarabokat fölveszi magára, melyekben rendesen járni szokott. Szorosb ért öltő, felöltő
ruhákat vesz fel, milyekben nyilván megjelenni szokás. Dolmányba, mentébe, köpönyegbe, szűrbe, bundába
felöltözni. Felöltözött, mint a somogyi gyerek (ki tarisznyát vetett nyakába). Km. V. ö. ÖLTÖZIK.
FELÖLTÖZKÖDIK, (ful-öltüzködik) ősz. k. Nagyobb gonddal, s teljes készülettel felöltözik, egész
öltözékét magára veszi.
FELÖLTÖZTET, (fel-öltöztet) ősz. áth. 1) Valakire a ruhákat rá adja; öltözködni segít Felöltöztetni a kit fiút. Felöltöztetni a tánczvigalomba készülőt. 2) Bubával ellát, felruház. 3) Bizonyos állapot-
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hoz tartozó ruházat ráadáaa által ugyanazon állapotba
beavat valakit. Felöltöztetni a diákot papnak, szerzetemek, katonának. V. Ö. ÖLTÖZTET.
FELÖLTÖZTETÉS , (fel-öltöztetés) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valakit felöltöztetnek; felruházás.
FELÖNT, (fel-önt) ősz. áth. Valamely folyadékot más folyadék fölébe, vagy más testre önt. Át aljabort f elönteni az eczetre. Kannavizet /dönteni a sáros kerékre. Használják tárgyeset nélkül is önh. értelemben. Fdöntem a jó borból. Jól felöntött a garatra. (Km.) V. ö. ÖNT.
FELÖNTÉS, (fel öntés) ősz. fű. Cselekvés, midőn valamit felöntünk.
FELÖNTÖZ, (fel-öutöz) ősz. gyak. áth. 1) Többször, ismételve feiöat. 2) Öntözve elfogyaszt. A kertes* sok vitet fdönlij-..

FELPARANCSOL, (fel-parancsol) ősz. áth. Parancsolja, hogy valaki főimenjen vagy valamit felvigyen. A villásokat felparancsolni a kazalra. A hadsereg egyik osztályát felparancsolni a hegyoldalra. Az
ételt felparancsolni a felső étterembe. V. ö. PARANCSOL.
FELPÁRKÁNY, (fel-párkány) ösz.fn. Párkány
az épületfal felső részén. V. ö. PÁRKÁNY.
FELPÁRNÁZ, (fel-párnáz) ősz. áth. Valamit
párnával vagy párnákkal ellát, fölszerel. Felpámátni
az ágyakat, a pamlagokat. V. ö. PÁRNA.

FELPÁROLQÁS, (fel-párolgás) ősz. fn. Az átmelegült testnek azon állapotváltozása, midőn párrá
oszolva folytonosan felszáll.
FELPÁROLOG, (fel-párolog) ősz. önh. 1) Folytonos párt ereszt fölfelé, felpárolog a hévví*. Felpárolognak a meleg ételek. 2) Párrá változva felszálldoFELÖK, (fel-ör) ősz. fn. 1. BÁNYAÖR.
gál. Felpárolog a tüzes vasra cseppentett vís, eczet. V.
FELŐRÖL, (fel-őröl) ősz. áth. Bizonyos meny- ö. PÁROLOG.
nyiségü gabonát, vagy mást őrölve lisztté, darává,
FELPARTOL, (fel-partol) ősz. áth. Víz mentéporrá tör. Felőrölni naponként huszonnégy mérő butát.
ben partot emel, földből gátot hány. Felpartolni a
Felőrölni egy mázsa sót. V. ö. ÖIIÖL.
síkon csapongó patakot.
FELÖSZTÖNÖZ, (fel-ösztönöz) ósz. áth. ValaFELPASZOMÁNYOZ, (fel-paszományoz) ősz.
kit felizgat, fclingercl élénkebb mozgásra, tettre stb.
áth. Paszoinánynyal felékesít, paszományt varr valaFELÖTLIK, (fel-ötlik) ősz. k. Valamely eddig mire. Felpaszományozni a dísznadrágot. V. ö. PASZOéazre nem vett, alant fekvő, rejtezett tárgy fül tűnik, MÁNY.
látszatóvá lesz. Felötlik az árokból felkelő vándor.
FELPATTAN, (fel-pattan) ősz. önh. 1) PatFelötlik ás utas előtt a völgyijeit torony. Átv. ért.
tanva, pattanó hangon felszakad, fölreped , felnyílik.
rendkivüliségc, váratlansága miatt meglepőnek látFelpattan a hordó abroncsa. Felpattan az erőszakkal
szik. Ezen ember ruházata, magaviselete igen felötlik.
feszített ládaajtó. 2) Hirtelen haragú szókra fakad.
V. ö. ÖTLIK.
Mérgében felpattan. Csekélység miatt is felpattan. 3)
FELÖTLÖ, (fel-ötlö) ősz. nm. Ami szokatlanHirtelen felugrik, felkap valamire. Felpattanni a lóaága, rendkivüliségc, ritkasága .'Ital feltűnik.
ra, a nyeregbe, az Ulésbakra.
FELÖVEDZ, (fcl-övedz) ősz. áth. Övvel felköt,
FELPATTANÁS, (fel-pattanás) ősz. fn. 1) Vakörülköt. FelScedzeni a kardot. Felövedzeni a lógó
laminek pattanó hangon fclszakadása , felnyilása. 2)
bő ruhát. V. ö. ÖVEDZ.
FELÖVEDZÉS, (fel övedzés) ősz. fn. Valami- Hirtelen haragú szókra fakadás. 3) Sebes felugrás
valahová. V. ö. FELPATTAN.
nek övvel felkötése, ^körülkerítése.
FELPATTANT, (fel-pattant) Ősz. áth. Eszközli,
FELÖVEZ, (fel-övcz) ősz. áth. 1) 1. FELÖhogy valami felpattanjou, pattanó hangon felszakadVEDZ. 2) Övvel ellát, fölszerel.
FELÖVEZKÉDIK, (fcl-övczkcdik) ősz. k. Övet jon, felnyíljék stb. Fejszével felpattantam a szekrény
ajtaját. Lábbal f elpattantam a tojásokat. V. ö. PATköt derekára, övvel köriilkötözködik.
FELPANASZOL, (fel-panaszol) ősz. áth. Pa- TANT.
FELPATTOGZIK, (fel-pattogzik) ősz. k. Patnaszképen felhoz, szemrehány. fölpanaszolni valakinek a vele tett jókat. Fel panaszolni az ételt, melyei va- togva, pattogó hangon fölrepedez. Felpattogzik a tűzre
tartott gesztenye, kukoricza. Szélesebb ért. buboréklaki megevett. V. ö. PANASZ, PANASZOL.
FELPÁNCZÉLOZ, (fel-pánczéloz) ősz. áth. vagy hólyagformúban fölrepedez, feldagadoz. FelpatPánczélba felöltöztet, páuczéllal beföd , behúz. Fel- togzik az ostorozott állat bőre. Felpattogzik a szunyogpánczélozni a vasat lovagokat. Felpánczélozni a mel- csipésektöl az emberi bőr. Felpattogzik a himlös test.
FÉLPATYOLAT, (fél-patyolat) ősz. fn. Szövet,
let. V. ö. PÁNCZÉL.
FELPÁNTLIKÁZ, (fel-pántlikáz) ősz. áth. melynek csak fele van finom lenfonalból, másik fePántlikával, vagy tisztán magyarul, szalaggal fclékc- lét pedig gyapjufonal teszi. Köznyelven : perkál.
BÍt. Felpántlikázni a befont hajat, a kalapot. A vSféFEL-, jobban : FÖLPÉCZKÉL, (fól-péczkél)
Ide felpántlikázzák karjaikat.
ősz. áth. Valamit peczek által feltámaszt, felállít,
FELPÁRÁLL1K, (fel-párállik) ősz. k. Párává megerősít. FSlpeczkelni a csacsogó gyermek száját.
Fölpecskelnialófejét.
oszolva felszáll, pára emelkedik belőle. Fdpárállik a Fölpeczkelni az egérfogó födelét.
V. ö. PECZEK.
forró tífe.
48 •
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FEL-, jobban : PÖLPÉDÉR, (föl-pédér) ősz.
éth. 1) Úgy peder valamit, hogy fölfelé álljon, felkanyaruljon. Fölpedemi a bajvstt. 2) Valamit pederve
fölteker valamire. Fölpederni fonatkStben a fonalat
a* ortóra. V. ö. PEDER,
FEL-, jobban : FÖLPÉDÉRÍT, (föl-pédérft)
ön. áth. Peder- vagy pergealakban felkanyarít; egykét kanyarítással pergévé tesz. Fölpedertíeni a bajiutt. fölpedertíeni a kalap karimáját.
FEL- v. FÖLPÉNZ, (fel- T. föl-pénz) ősz. fn.
1) Azon pénz, melyet felülfizetünk, midőn a cserében
általadott pénzünkért vagy árúnkért jobb pénzt vagy
árut kapunk. 2) Azon pénz, melyet valaki a megtörtént alku után részben legott fizet, s az illető árat
mintegy elfoglalja általa. Másképen : foglaló.
FEL- v. FÖLPÉNZÉL, (fel- v. föl-pénzéi) őse.
visszaható. Magát pénzzel ellátja, pénzt szerez magának. Fölpénzeli magát, Fölpéntelem magamat. Fölpénteled magadat, stb.
FEL-, jobban: FÖLPÉRÉS, (föl-peres) ősz. fn. 1.
FELPÖBÖS.
FEL-, jobban: FÖLPÉBSEDÉZ, (föl-péwedéz)
ősz. önh. A bőrről mondják, midőn apró hólyagocskák, persek, persenések támadnak rajta. Fölperiedet
a nyaka, melle.
FEL-, jobban : FÖLPÉRZSÉL, (föl-pórzeél)
ősz. áth. Perzselve, azaz lángoló, hamar elmúló, nem
parázsos tűzzel fel- vagy eléget Érdiben gyújtott
szalmával, gáttal fölpertselni a fák ágait, leveleit.
Fölperttelni stahnatekercscsel a konyhai legyeket, csótányokat. Szélesb ért. gyújtogatás által tűz martalékává tesz. A gyujtogatók fölpertselték a falut. V. ö.
PERZSEL.
FEL-, jobban : FÖLPÉRZSÉLÉS, ősz. fn. Cselekvés, illetőleg égetés, sntögetée, gyújtogatás, midőn
valamit fölperzselnek.
FEL-, jobban: FÖLPÉZSDÜL, (föl-pézsdül)
ősz. önh. Valami pezsegni kezd, pezsgő mozgalommal fölemelkedik, felbuzog. Fölpetsdül a forrásnak
induló must. FSlpetsdifl a stestes ital által ingerlett
ver. mipeudütnek a háborgatott hangyák. V. ö. PEZSDÜL, PEZSEG.
FEL- v. FÖLPILLANT, (fel- v. föl-pillant) ősz.
önh. Pilláját emelve felnéz, szemével egyet vág fölfelé. Felpillantani a* égre.
„Felpillantott s reálamért
Csobánczvárnak fokára."
Kisfaludy S.
V. 5. PILLANT.
FEL- v. FÖLPILLANTÁS, (fel- v. föl-pillantás)
ősz. fii. A szempillanak fölfelé emelése, illetőleg föltekintés. Egy felpillantanál meglátni mindent.
FEL- v. FÖLPIPÁZ, (fel- v. föl-pipái) ősz. áth.
1) Pipázva felfüstöl, eléget valamit Felpipátni a jó
ét rótt, erSs ét gyűnge dohányt. Felpipámi a diófalevelet.
2) Pipára, dohányra fölemészt, elkölt valamit
pipámi etekély kereményét.
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FEL- v. FÖLPIPERÉZ, (fel- v. fól-piperéz)
ősz. fn. Piperével feldíszít, felcziczomáz. Felpiperémi
a női ruhákat, kalapokat. Ugyancsak
fölpiperétte
magát.
FEL- v. FÖLPISZKÁL, (fel- v. fől-piszkál) ősz.
áth. Piszkálva, piszkafával, piszkáló szerrel valamit
fölkever, felzavar, felkotor, felhány. Felpiszkálni a
tütet, a hamvba takart parátst. Felpiszkálni a stemetet, tarát, ganéjí. Átv. ért. valamely rendbe szedett,
kiegyenlített ügyet, békét, csendet, nyugalmat holmi
áskálódások, bujtogatások, ingerlések által felzavar,
felháborít. Felpiszkálni az ontályos atyafiakat egymát
ellen. V. ö. PISZKÁL.
FEL- v. FÖLPI8ZKÁLÁS, (fel- v. föl-piszkálás) ősz. fa Cselekvés, mely által valamit felpiszkálunk. A hamvba takart tűt felpinkálása. V. ö. FELPISZKÁL.
FEL- v. FÖLPITTYESZT, (fel- v. f öl-pittyeszt)
ősz. áth. Alsó ajakról mondjuk, midőn azt valaki
fölfelé tolja. Gúnyosan, olctáríólag fölpütyettíeni át
ajakat.
FELPOCZOKOL, (fel-poczokol) ősz. áth. Valamit alája tett, gerenda vagy oszlop, ágas által magasabbra emel. Felpoctokolni a hát födelét. A fölpectkel igével rokon , azon különbséggel, hogy ez, mint
vékony hangú, kisebb, amaz, mint vastag hangú,
nagyobb, erősebb támaszt jelent

FELPOLCZOZ, (fel-polczoz) ősz. áth. 1. FELPOCZOKOL.

FELPOLTURA, (fél-poltnra) ősz. fn. Divatból
régen kiment aprópénz neme, ám. polturának fele.
Félpoltwát tem ér. Km. V. ö. POLTURA.
FELPORHANYÓZ, (fel-por-hanyóz) ősz. áth.
A kemény földet kapával vagy más eszközzel felvágja, s porhanyóssá teszi. A kertéltek felporhanyótsák a veteményet ágyakat.
FELPORLIK, (fel-porlik) ősz. k. Valamely kemény , szilárd alkotása test porrá törik, poralakban
felbomlik, felszáll. Száratságban felporlanak a* utak.
FelporKk a kalapácscsal vert homokkő.
FELPOROZ, (fel-poroz) ősz. áth. Általán valami fölé port hint Fvlporotni a beirt lapot. Különösen
a töltött puska serpenyőjét lőporral fölszereli, vagy
a fejét, haját úgynevezett hajporral behinti.
FELPORZSOQ, (fel-porzsog) ősz. önh. Erős
porzsogással, pattogással felgyúlad, égni kezd. Felportsog a szárat nád. Porzsogva égnek általán a csomós, bütykös füvek, gyomok.
FÉLPOSZTÓ, (fél-posztó) ősz. fn. Posztónemü
szövet, mely a közönséges tömőrségfi posztónál vékonyabb és könnyebb, s nyári viseletre alkalmas.
(Casimir, Damentuch).
FELPÖFFED, (fel-pofod) ősz. önh. Pöffedve
felfúvódik, feldagad. V. ö. PÖFFED. FdpSffed
afelfuvalkodoU ember képe. Felpöffed
a csatot orcta.
Rokon a felpvffad igével, csakhogy ez, mint vastaghangú szó, a felfuvásnak nagyobb mértékét jelenti.

PELPÖPPESZT—FELEAOAD
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FELPÖFFESZT, (fcl-pöfleszt) ősz. áth. Az teszi,
hogy valami felpöffedjen, felfúvódjék. V. ö. POFFESZT. Felpöffeszti kevélységében a két pofáját. Rokon vele a felpuffaszt, mely nagyobb mértékű felfuvast jelent.
FELPÖRÖL, (fel-pöröl) ősz. áth. Pörökre, azaz
poros ügyekre elkölt, ügyvédekre, tanúkra stb. fölemészt.
FELPÖRÖS, (fel-pörös) ősz. fő. Ügyesbajos
személy vagy erkölcsi testület, kinek vagy melynek
a bíróság előtt egy vagy több (alperes) ellen törvényes
keresete van.
FELPÖRÖSSÉG, (fel-pörösség) ősz. fn. Tulajdonság, melynél fogva valaki felpörösképen a bíró
előtt keresetet indíthat. Gyermekeknek nincs személyi
felpörösségök. A magyar törvény szerént kétféle, ú.
m. személyi és dologi.
FEL- v. FÖLPRÉDÁL, (fel- v. fól-prédál) ősz.
áth. Préda gyanánt, zsákmányolva elvisz, elragad,
fölemészt Felprédálni az ellenföld lakosinak vagyonát.
FEL- v. FÖLPRÉDÁLÁS, (fel- v. föl-prédálás)
ősz. fn. Erőszakos, törvénytelen cselekvés, midőn valaki fölprédái valamit.
FELPÜFFAD, (fel-puff»d) ősz. önh. Nagy mértékben felfúvódik, feldagad. Felpu/ad a megtalált
ökör hasa. Felpu/ad a tele f.'j' duda, hólyag. Felpuffád a vízbe halt ember, vagy más állat teste. V. ö.
PUFFAD.
FELPUFFADT, (fel-puffadt) ősz. inn. Nagyon
felfújt, levegőtől, e-zéltől, víztől stb. feldudorodott,
feldagadt. Felpuffadt csúzos uras. Vízkárban felpuffadthat.
FELPUFFASZT, (fel-puffaszt) ősz. áth. Azt teszi, hogy valami felpnffadjon, nagyon felfú, feldagaszt valamit Felpuffasztja pofáját. A zöld lóhere f elpuffasztja a ló kasát. V. ö. FtWASZT.
FELPUKKAD, (fel-pukkad) ősz. önh. Pukkadva, azaz belső nyomás következtében felfakadva,
fölrepedve pukk hangot ad.
FELPUKKAN, (fel-pukkan) ősz. önh. Hirtelen,
egy pukk hangot adva felfakad, főireped. A széllel
töltött hólyag, ha rátoppannak, felpukkan.
FELPUKKANT, (fel-pukkant) ősz. áth. Azt
teszi, hogy valamely dudorú test felpukkanjon, felpattanjon. Egy nyomással f elpukkantani a hupolyagot.
FELPUKKASZT, (fel-pnkkaszt) ősz. áth. Azt
teszi, hogy valami felpukkadjon. Nyomkodva, szorongatva felpukkasztani a dudát, hólyagot.
FELPURCZAN, (fel-purczan) ősz. önh. 1) Hirtelen haragra lobban. 2) Hirtelen meghal. Székely szó.
FELPUZDURÁZÓDIK, (fel-puzdurázódik) ősz.
k. Felindúl, megboszankodik. Székely szó.
FELPUZDURIÁZ, (fel-puzduriáz) ősz. önh. L.
FELPUZDURÁZÓDIK.
FELRAGAD, (1), (fel-ragad) ősz. áth. Ragadva, elragadva felvisz, felkap valamit. A sas felragadja
a zsákmányt fészkébe.

FELRAGAD, (2), (1. föntebb) ősz. önb. Mondjuk enyves, zsíros, nyákos stb. testről, midőn valamely más testhez tapad.
FELRAGASZT, (fel-ragaszt) ősz. áth. Valamit
ragaszszal, pl. csirizzel, enyvvel stb. felszorít, felfeszít valahová. A hirdetményeket felragasztani a falakra.
FELRAJZ, (fel-rajz) ősz. fn. Rajz, mely valamely tárgynak felső alakját, felszínét adja elé. Épület, templom felrajza. (Aufriss). Különböztetésül v.
ö. ALAPRAJZ.
FELRAJZIK, (fel-rajzik) ősz. k. Rajt eresztve
felszáll, elrepül. Felrajzanak a méhek. Átv. ért. raj
gyanánt elszaporodik vagy fölkerekedik. Felrajzanak
az elsokasodott népek, s idegen földön keresnek hazát.
FELRAK, (fel-rák) ősz. áth. Több vagy különféle tárgyat valahová fólhelyez, föltesz. Felrakni szekérre, hajóra, dereglyére az árukat. Felrakni a polcéra
a fazekakat. V. ö. RAK.
FELRAKÁS, (fel-rakás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn holmit felrakunk.
FELRAKÁSUL, (fel-rakásol) ősz. áth. Holmit
úgy egymásra gyűjt, hord, hogy rakás legyen belőle.
Felrakásolni a kivágott fákat. Felrakásolni az ásott
földet. V. ö. RAKÁS.
FELRAKODÁS, (fel-rakodás) ősz. fn. Cselekvés, midőn felrakodunk. V. ö. FELRAKODIK.
FELRAKODIK, (fel-rakodik) ősz. k. Holmi terhet, árukat, málnákat stb. szállító járműre felhelyez,
föltesz. Felrakodni a hajóra, szekérre. V. ö. RAKÓDIK.
FELRAKOGAT, (fel-rakogat) ősz. áth. és gyakor. Többfélét egymás után, lassan-lassan felrak,
fölhelyezget Hurczolkodáskor szekérre felrakogatni a
konyhaedényeket. Felrakogatni a téli gyümölcsöt. V. ő.
RAKOGAT.
FELRAKOSGAT, (fel-rakosgat) ősz. áth. és
gyakor. 1. FELRAKOGAT.
FELRÁMÁZ, (fel-rámáz) ősz. áth. 1) Rámával
ellát, felékesít Felrámázni valamely arczképet. 2)
Rámára húz, feszít. Felrámázni a rajzpapirost. Felrámázni a bőrt, vásznat. V. ö. RÁMA.
FELRÁNDÚL, (fel-rándúl) ősz. áth. Rövid
időre, vagy közel levő helyre kocsin, szekéren felutazik. Felrándulni a szomszéd várba. Pozsonyból felrándulni Bécsbe. V. ö. RÁNDÚL.
FELRÁNKODIK, (fel-ránkodik) ősz. k. lásd :
FELREBBEN.
FELRÁNT, (fel-ránt) ősz. áth. Alulról valamely
mélységből rántva húz fel valakit vagy valamit Felrántani a vízbe vetett horgot. Felrántani kötélen a
kezdő úszót. Felrántani tcútból a vödröt. Felrántani a
tüskére lépett lábat. V. ö. RÁNT.
FELRÁZ, (fel-ráz) ősz. áth. 1) Rázva fölkelt
Felrázni valakit álmából. 2) Rázva főikever, felhány.
Felrázni a szalmát, szénát. 3) Átv. ért. tevékenységre, munkásságra felbuzdit; erősebb erkölcsi eszkö-
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lökkel felösitönöz. Felrátni a hanyag ét elpuhult népet. V. ö. BÁZ.
FELRÁZÁS, (fel-rázás) ősz. fn. Cselekvés,
mely Utal valamit, vagy erkölcsi értelemben, valakit
fölrázunk.
FELRÁZOOAT, (fel-rázogat) ősz. gyak. áth.
Ismételve, gyakran felráz valamit A nyomtatott buta
ttalmáját villával, a lőréket gereblyével felrdtogalni.
FELRE, (1), (fél-re) ih. 1) Az egyenes vonaltól, egyenes útról eltérve, görbén, görbére. Félre állni, menni a* útból. Fűre vetetni a vándort. Félre tekerni a nyakát. Fűre hútni a ttáját. Félre etapni,
fűre térni, fűre indulni, fűre fordulni, félre lépni,
félre némi; fűre nyomni a otitma tarkát; fűre ütni
a kalapot; fűre vetni a könyvet; fűre tenni a megketdett munkát. Fűre vonni a vállát. 2) Egy oldalra.
Félre vetni a tubát, köpönyeget, dolmányt, mentét.
Félre verni a harangot. 8) Árnyékszékre, szükségre.
Félre menni. 4) Balul, hibásan, más értelemben, bolondul, oktalanul. Félre érteni a mondottakat. Félre
magyarámi mát bettédét. Félre itmerni valakit. Félre
benélni. Össze is irjak.Öszvetételei: Jobbfűre, balfélre.
FÉLRE, (2), (fél-re) isz. Élünk vele, midőn
valakit, mint utónkban állót intünk, felszólítunk,
hogy térjen ki. Félre a* útból! Fűre l mert mindjárt
elgátolnak. Különösen több közmondásban, ám. tágulj, adj helyet annak, aki vagy ami különb a maga
nemében. Félre parattt, ma íittteket verbuválunk.
Egykori toborzók közmondása. Félre pöhöly, jön a
bajvtt. Félre bajutt, jOn a ttakál. Fűre bokor, itt a
fa, v. jön át erdS. Fűre bootkor, jön a etiana. Fűre
taliga, jön a ttekér v. koeti. Fűre kőén, jön a hintó.
Fűre putri, jön a gunyhó. Fűre falu, itt a várót.
Síelés kedvflleg szólva : Félre gondok, fűre bú.
FEL, jobban : FÖLREBBEN, (föl-rebben) ösx.
önh. Hirtelen fölserken.
FÉLREBESZÉD, (félre-beszéd) ősz. fn. Beszéd, mely ac illető tárgytól eltér, mely a kérdéshez
nem szól; zavarodott cszfl ember beszéde.
FÉLREBESZÉL, (félre-beszél) ősz. önh. Hibásan, nem a dologhoz szólva; vagy zavarodott észből
beszél. Félrebettű, mintha retteg volna. A forralását
beteg fűrebettű.
FÉLRECSAP, (félre-csap) ősz. önh. Az egyenes útról eltér, oldalra vág. Erkölcsi ért. kedvesén
vagy feleségén kivfil mást is szeretget.
FÉLRECSAPÁS, (félre-csapás) ősz. fn. Az
egyenes útról eltérés, oldalirányra hajlás. Erkölcsi
ért hűtlenség a kedves vagy feleség iránt; más nőhöz pártolás.
FÉLREÉRT, (félre-ért) ősz. áth. Balul, hibásan ért valakit vagy valamit Te engem félreérten.
ÁM adott paranctot vagy tanáetot félreérteni.
FÉLREÉRTÉS, (félre-értés) ősz. fn. Balra magyarázás, hibásan értése valaminek. A dolog félreértétbSl történt. A homályát bettid félreértéire ad al-
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FÉLREFORDÍT, (félre-fordít) ősz. áth. Úgy
fordít, hogy az egyenes iránytól eltérjen, oldalra
fordít
FÉLREFORDÚL, (félre-fordül) ősz. önh. Az
egyenes, rendes iránytól elfordul; más oldalra fordul ; félremegy.
FÉLREISMER, (félre-ismer) ősz. áth. Valakit
hibásan ismer, nem ismeri olyannak, a milyen valóban ; hibás véleménynyel van valaki felől; más személynek tart Te engem félrtitmem, ha őst véled rólam, hogy. . ..
FÉLREMAGYARÁZ , (félre-magyaráz) ősz.
áth. Hibásan, balul értelmez; készakarva más értelmet ad a beszédnek, mintsem czélozva volt általa.
Máskép : balramagyarát.
FÉLREMÉGY, (félre-mégy) ősz. önh. 1) A
többitől elválva, vagy az egyenes útról letérve, oldalra távozik. 2) Árnyékszékre megy. 3) Átv. ért
hamis, álatokon, csalással eltulajdoníttatik. Titttátalan kezeiéi által a jövedelemből tok félrement.
FEL- jobban : FÖLRENDÉL, (fól-rendól) ősz.
áth. Hatósági hatalmánál fogva rendeli, hogy valaki
fölmenjen vagy feljöjjön valahová. A várban tilétetS
haditörvénytték fölrendelte a tanukat.
FEL- jobban : FÖLREPED, (föl-reped) ősz.
önh. Repedve felszakad, felnyílik, elválik. Flttreped
át ottorotott ló bőre. Fölreped a ttárat föld. Felreped
a ttegbe akadt ruha. V. ö. REPED.
FEL- jobban : FÖLREPEDÉZ, (fől-repedéz)
ősz. önh. Itt-ott fölreped, vagy : egymás után több
helyen reped föl. Fdlrepedez át igen vitelt ruha. FiUrepedet a táblára öntött és száradó tturok. Fölrepedetnek át óotka irományok. V. ö. REPED.
FEL- jobban : FÖLREPESZT, (föl-repeszt)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami fölrepedjen. FSlrepettteni kéttel a gyolcsot, váttnaf. Ottóiról fólrcpenteni a marha bőrét. Szeggel fölrepettteni át öltönyt. V.
ö. REPESZT.
FEL- jobban : FÖLREPESZTÉS, (föl-repesstés) ősz. fn. Cselekvés, midőn felrepesztünk valamit
FEL- jobban : FÖLREPÍT v. FELRÖPÍT,
(föl-repit stb.) ősz. ith. Eszközli, hogy valami fölrepüljön ; repítve szállít fel valamit. Fö'lrepiteni a léggolyót, a papirottárkányt. Fölrepiteni a Mákra vagy
kalitkára ttedett galambokat. V. ö. REPÍT.
FEL- jobban : FÖLREPPEN v. FELRÖPPEN,
(föl-reppen stb.) ősz. önh. Hirtelen fölrepül; váratlanul csattogtatja fel szárnyait Felreppen a türüben
lappangó fogoly, a fürj.
FEL- jobban : FÖLREPPENÉS, (föl-reppenés)
ősz. fn. Hirtelen, váratlan, meglepő fölrepülés. A
foglyok fölreppenétére megdöbbenni.
FEL- jobban : FÖLREPPENT v. FELRÖPPENT, (föl-reppent stb.) ősz. áth. Azt teszi, hogy
valami hirtelen, váratlanul repüljön fölfelé. TütijáI tikban különféle ctillagokat fölreppenteni.
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FÉLREVEZET, (félre-vezet) ősz. áth. 1. FELFEL- jobban : FÖLREPÜL, (föl-repfil) ősz.
önh. Magasra szárnyal, alulról fölfelé repül. A tat REVISZ 1).
FÉLREVISZ, (félre-visz) ősz. áth. 1) Az egyémessze fölrepül. A megijesztett verebek fölrepUltek a
nei útról mellékesre vezet; eltéveszt, hamis álútra
fára. A páva fölrepül a templom ormára.
FEL- v. FÖLRÉSZ, (fel- v. föl-rész) ősz. fa. vezérel. Félrevinni a* ismeretlen tájon utató vándort.
Valamely testnek magasabban fekvő, álló, helyezett 2) Az útból, láb alól elvisz.
része. Ellentéte : alrész. Állati tett fölrúze f t alriste.
FÉLREVONUL, (félre-vonúl) ősz. önh. A többi
FEL-, jobban : FÖLRESZEL , (fól-reszel) ősz. közöl elvonja magát, félremegy, magányba tér, rejtóáth. 1) Tulajd. reszelő nevű eszközzel valamit apró zik. Félrevonulni a világ zajától.
részecskékre szakgat, morzsává tesz. Fölreszelni a
FEL-, jobban : FÖLRÉTTEN, (föl-rétten) oei.
hátkot való tormát, a túrót, a tésztát, 2) Részeiével önh. Hirtelen megijedve felriad, felugrik. F&lrettenni
elkoptat, felnyit. Fölrestelni a lakatot, zárt, a rab bi- a vészharang szavára. Fölrettenni az álgyuJífvétre, a
linetét. V. ö. RESZEL, RESZELŐ.
iüzkiáltátra. V. ö. RETTEN.
FEL- v. FÖLRÉSZEL, (fel- v. föl részel) ősz.
FEL-, jobban : FÖLRÉTTENT, (fól-réttent)
áth. Több részre feloszt, fölmetél, felszak gát, fel- ősz. áth. Valakire hirtelen és nagyon ráijeszt, s azt
szabdal.
teszi, hogy felriadjon, felugorjék. Valakit putkalVvétFEL- v. FÖLRÉTEGÉZ, (fel- v. föl-rétegéz) tel álmából fölrettenteni.
ősz. ath. Valamit rétegenként, rétegekben felhalmoz,
FÉLREUGRÁS, (félre ugrás) ősz. fa. Az egyeföltetéz. Felrétegezni a töltést földből, gazból, vessző- nes útról, vonalról egy kis időre és távolságra félreből, stb. Felrétegemi a hajdukóposztát szalonnával, térés , félremenés, eltávozás. Tréfás ért valamely
kolbászszal.
gyanús helyre térés.
FÉLRETESZ, (félre-téez) ősz. áth. 1) MegkezFÉLREUGRIK, (félre ugrik) ősz. k. Oldalra,
dett munkát abbanhagy, folytatni sziin. Félretenni a jobbra vagy balra ugrik, valami elöl ugorva eltávomesterséget, s kereskedésbe kapni. 2) Valamit az útból, zik, elszökik. A sebesen jövő kocsi elöl félreugrani.
láb alól eltesz, elhelyez. Tedd félre azt a korsót, széFÉLREÚT, (félre-út) ősz. fa. Mellékút, mely a
ket. 3) Fejrevalóját egy oldalra csapja. Félretenni a fő úttól eltér, mely az egyenes vonalról félre, jobbra
kalapot, süveget, sapkát. 4) Valamit gondoskodásból vagy balra vezet.
megtakarít. Félretenni bizonyát mennyiségű pénzt a
FEL-, jobban : FÖLRÉZZEN, (föl-rézzen) ősz.
véletlen költségek födözésére. 5) Jogtanilag semmibe önh. Egy kissé megijedve mozgásba jő. Éjjel valasem vesz, semmisnek tekint, figyelemre nem méltat. mely zörgésre fölrezzenni. A sűrűben heverő utas fölNémely íörvényszerUtlen köleseket a bíró egyszerűen részen, ha véletlenül fogoly reppen fel közelében. Ezen
félretesz.
ige az ijcdésnek kisebb mértékét fejezi ki, mint a
FEL-, jobban : FÖLRETESZÉL, (föl-reteszéi) fólretten. V. ö. RETTEN és RÉZZEN.
ősz. áth. Valaminek reteszét felnyitja. Fölreteszelni
FEL-, jobban : FÖLRÉZZENT, (föl-rézzent)
a* ittáló ajtaját, a verőezét.
ősz. áth. Eszközli, hogy valaki fölrezzenjen; embert
FÉLRETÉTEL, (félre-tétel) ősz. fa. 1) Elmel- vagy állatot egy kissé ráijesztve mozgásba ho».
lőzés; midőn valamely kezdett munkát oly feltétellel Fölrezzcntik az alvót, ha ablakán koctogalnak. A vehagyunk abban, hogy azt többé folytatni vagy ideig- rebeket táplálással fölrezzenteni. Az ijesztésnek kisebb
len elővenni nem fogjuk. Valamely ügynek, színműnek fokát jelenti, mint a fölrettent.
félretétele. 2) Cselekvés, midőn valamit gondoskodásFELRIAD, (fel-riad) ősz. önh. Valamely rendból, előrelátásból külön teszünk a végre, hogy annak kívüli zajt ütő jelre megijedve, megrettenve, vagy álidején használhassuk. A jövedelem egy részének félre- talán erősen megilletődve talpra ugrik, fölkel. Felritétele. 3) Jogtanilag semmisnek tekintés , figyelemre adni a vészharang kongátára.
nem méltatás. V. ö. FÉLRETESZ.
FELRIADÁS, (fel-riadás) ősz. fa. Hirtelen felFÉLREVALÓ, (félrc-való) ősz. mn. 1) Úton
szökés , felkelés, felugrás, valamely veszélyre,
kívül fekvő, az úttól távol eső. FélrevaU hely. 2)
Ami nem a többi közé való, amit félre kell tenni. zajra stb.
FELRIASZT, (fel-riaszt) ősz. áth. Eszközli,
A félrevaló almákat külön kosárba rakni.
okozza, hogy valaki felriadjon. A dobpergés , trombiFÉLREVER, (félre-ver) ősz. áth. Mondjuk hataszó f elriasztja a táborban alvó vitézeket. V. 6. FELrangról, midőn vész idején rendetlenül, visszásán
RIAD.
kongatják. Tűz-vízveszélykor félreverni a harangot.
FELRÓ, (fel-ró) ősz. áth. Tulajd. éles eszközFÉLREVET, (félre-vct) ősz. áth. 1) Mint nem
zel, pl. késsel valamit fölmetsz , különösen, emlékeza maga helyére, vagy nem a többi közé valót külön
tetés végett feljegyez. Felróni a letzolgált úrbéri naoldalra vet. A rohadt almákat félrevetni. 2) Mint
pok számát. Felróni botra a déxmakeretztek mennyitégét.
czéltalant, mint haszontalant, kelletlent elvet, el nem
„Rója fel a rézfokosom nyelére,
fogad. Félrevetni a kontár müvet. Félrevetni a hibás
Hány itcze bort ittam én m hitelbe."
szerkezetű folyamodványt. 3) A panyókán viselt ruhát
Népdal.
egyik vagy másik vállára veti. Félreveti a tubáját.
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Atv. ért emlékesetbe feljegyez, eszébe Tesz, megjegyez magának valamit. Ett felrovom magamnak. V.
ö. RÓ.
FELROBBAN, (fel-robban) ősz. önh. Erős ró*
hangot hallatra, robogva fölkerekedik, felszáll, felngrik. Elrúgott ttékérSl felrobbant. Trombitaszóra
felrobbannak a fegyverét lovagok.
FELROHAN, (fel-rohan) ősz. önh. Rohanva fölmegy, feltolakodik, felnyomd! valahová. A vívó hado.lt
felrohannak a várba.
FELROPPAN, (fel-roppan) ősz. önh. Erős rop
hangot hallatva feltörik, elvilik. Felroppan a fogakkal öltvenyomott dió. Felroppan a rudakkal felégetett
kapu. V. ö. ROPPAN.
FELROPPANT, (fel-roppant) ősz. áth. Azt teszi, hogy valami felroppanjon. Felroppaníani fogakkal a diót. V. ö. ROPPAN.
FELROVÁS, (fel-rováe) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg irás, feljegyzés, följelelés neme, midőn valamit felrovunk. V. ö. FELRÓ.
FELROVOGAT, (fel-rovogat) ősz. áth. és gyakor. Egymás után, folytonosan felró különféle számokat , jegyeket stb. A csapiáros felrovogatja a hitelben elhordott üoték mámat. A hajdú felrovogatja a
robotokat.
FELRÖHEN, (fel-röhen) ősz. önh. Felzuddl
(a disznó).
FELRÖPPEN, 1. FELREPPEN.
FÉLRÖPTYÜ, (fél-röptyfi) ősz. fn. Rovarok
röptyfije, mely a hártyaszárnyakat csak félig födi be.
FÉLRÖPÜ, (fél-röpü) ősz. fn. Rovarok neme,
melyeknek félröptyüjök van. (Hemipteron).
FELRÚG, (1), (fel-rűg)ösz. önh. Lábával hátra
rúg; különösen, felrúg a ló, szamár, öszvér stb. midőn farát egészen fölveti, fejét pedig a szügyének
szegzi. Felntg a paripa, t leveti Ülőjét. Tréfás népnyelven ám. megdöglik. Felrúgott, mint a ctigány lova. Átv. ért valaminek becse, ára magasra száll, értéke, mennyisége növekedik. A gabona ára ismét néhány garattal felrúgott. Eutendei kiadásai felrúgnak
öt hat ezer forintra.
FELRÚG, (2), (1. föntebb) ősz. áth. Valakit
vagy valamit lábával előre vagy hátra felé feltaszít.
Felrúgni át útban álló rongyot, göröngyöt. Oly hitvány,
hogy fel tem rúgnám. Rúgd fel, hagyd ott. (Km.).
FELRUGALLIE, (fel-rugallik) ősz. k. Valamely
lecsatolt, leszorított, leszegezett tárgy felnyílik, erőszakosan felszakad. FelrugaUik ai abronct. Felrugallik a petsgSs palaczk dugasza.
FELRUGASZKODIK, (fel-ragaszkodik) ősz. k.
Ragaszkodva felnyargal, felvágtat, felkap valamely
magasabb helyre. Felrugaszkodm a kötél dombtetőre.
V. ö. RUGASZKODIK.
FELRUGTAT, (1), (fel-rngtat) ősz. áth. 1) Valamit magasabbra emel. Felrvgtatni rudakkal a komp
uámolyát. 2) Különösen, valaminek árát fölemeli. A
kiít árát titennégy Icrajcsámtt títenhatra felntglatni.
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FELRUGTAT, (2), (1. föntebb) ősz. önh. Rugtatva, azaz nyargalva, vágtatva fölmegy valahová.
Felrugtatni a várba.
FELRUHA, (fel-raha) ősz. fn. Felső öltöny, melyet hidegebb időben veszünk magunkra, s a házban
levetünk; köpönyeget, bandát, békést pótoló melegebb raha.
FELRUHÁZ, (fel-ruház) ősz. áth. Ruhával ellát,
rabat ad valakinek. Felruhátni a szegényeket. Felruhdtni a rongyot ételedet. Átv. ért valakire valamely
hivatalt bíz, valakit bizonyos hatalommal, képességgel ellát Valakit követséggel felruhátni.
FELRUHÁZOTT, (felruházott) ősz. mn. Ruhával ellátott, felöltöztetett Felruházott ujoncsok.
Felruhátolt koldusok. Átv. ért valamely hivatallal,
czímmel, megbízással, hatalommal ellátott; bizonyos
tulajdonságokkal bíró. V. ö. FELRUHÁZ.
FELSÁNCZOL, (fel-sánczol) ősz. áth. Sánczczal
megerősít, sánczot emel valamely helyen. Felsánozolm
a vár környékét.
FELSARJAD, (fel-sarjad) ősz. önh. Sarjat hajtva felnő. Feltárjad a kivágott fa töve. Feltarjadnak
a növények gyökerei. Átv. ért mondják a növekedő
gyermekről, ifjúról is. V. ö. SARJAD.
FELSÁRPECSENYE, (fel-sár-pecsenye) ősz. fn.
Hús-szelet, melyet a szarvasmarha farának előrészéről metszenek le; a hátalsó részt, mely a farkhoz van
közelebb, /artf-nek mondják.
FELSARUZ, (fel-saruz) ősz. áth. Saruval ellát
valakit, sarat húz a lábára. Fdsanam a metUlábat
koldult. A póttalegény, midőn nyeregből hajtja a lovat, feltanuuM magát.
FELSÉG v. FÖLSÉG, (fel- v. föl-ség) fa. tt.
fdstg-ét. Általán, tulajdonság, mely valamely személynek vagy tárgynak, mások fölötti állapotát, magas
helyzetét jelenti. Felleggel birni mátok fölött. Steüem», műveltségi felség. Különösen 1) széptant ért oly
mások fölötti magasság, mely csodálkozásra és tiszteletre gerjeszt Át itteni müvek feltégén bámulni. 2)
mindenek fölött levő, és senkinek alá nem vetett hatalom, vagy azon lény, személy, erkölcsi testület, kiben vagy melyben ezen hatalom tiszteltetik. Isteni
felleg. Császári, királyi felleg, ö Fellege. Népfelség.
FELSÉG- v. FÖLSÉGÁRULÁS, (felség- v. fólség-árolás) ősz. fn. A polgári bűnök legsnlyosbika,
midőn valaki a felség irányiban hűtlenséget, árulást
követ el, az álladalom fejének személye vagy uralkodás! jogai ellen, vagy az uralkodásfonna megváltoztatására, az illadalom épségének megcsonkítására
stb. törekedvén. Egy faja ennek azon bűn, mely által valaki különösen a haza vesztére törekszik, s hcaadrulds- v. hondrulás-naí neveztetik.
FELSÉG- v. FÖLSÉGÁRULÓ, (felség- v. fölség-áraló) ősz. fn. Oly polgár, ki a felség vesztére
törekvő bűntettet követ el. V. ö. FELSÉGÁRULÁS
és HAZAÁRULÓ.
FELSÉGBÁNTÁS, FELSÉGBÁNTÓ, 1. FELSÉGSÉRTÉS, FELSÉG SÉRTŐ.
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FEL- jobban : FÖLSEGÉL, (föl-segél) ősz.
FEL- jobban : FÖLSÉRKENT, (föl-serkent)
áth. Valakit bizonyos tekintetben lealacsonyított, el- 5sz. áth. Valakit álmából fölver, fölébreszt, különöhagyott, ügyefogyott állapotából fölemel, javuló álla- en a végre, hogy talpra keljen.
potra részvevő kezeket, eszközöket nyújt, föltegélni
FEL- vagy FÖLSÉTÁL, (fel- v. föl-sétái) ősz.
a* duett embert. Fölsegélni valakit a lóra. Fölsegélni önh. Sétálva megy el magasabb, emeltebb helyre.
tű elszegényedett polgárokat. Pártfogással fölsegélni °estről felsétálni a budai várba. Felsétálni a dombra.
V. ö. SÉTÁL.
valóiéit hivatalra.
FEL-jobban: FÖLSEGÉLÉS, (föl segélés) ősz.
FEL- v. FÖLSIET, (fel- v. föl-siet) ősz. önh.
fn. Cselekvés, mely által valakit fölsegélünk. Stégé- Valahová sietve megy föl. Felrietni a mátodik emenyék, Ugyefogyottak, kárvallottak fölsegélése. V. ö. etre. Fölsietni a hegyre.
FELSEGÉL.
FEL- v. FÖLSISAKOL v. —SISAKOZ, (felFELSÉGES v. FÖLSÉGÉS, (fel- v. föl-ség-és) v. föl-sisakol v. — sisakoz) ősz. áth. Valaki fejére simn. tt. felséget-t v. —ét, tb. —ék. Általán, ami bi- sakot tesz; sisakkal ellát. Felsisakolni a nehéz lovazonyos tekintetben ináaok fölött áll, a mindennapinál, sokat. V. ö. SISAK.
közönségesnél sokkal magasabb, emelkedettebb. FelFEL- v. FÖLSIVALKODIK , (fel- v. föl-sivaltéget eszme, gondolat. Felséges terv. Különösen 1) codik) öaz. k. Sivó, sivalkodó hangon felkiált. felriszoptam ért ami másokat felmúlva bámulást ed tisz- valkodik a megijesztett gyermek. V. ö. SIVALKODIK.
teletet támaszt, gerjeszt maga iránt; ami a szellemi
FELSODOR, (fel-sodor) ősz. áth. ]) Sodorva
vagy erkölcsi eröoek fő fokán áll. 2) A fejedelmi sze- felbasznál valamit. Á kóczot f'elsodorni zsákmadzagnak.
Felsodorni a selymet finomak. 2) Sodorva felkanyamélyek czíme. felséges császár, felséges király.
Közbeszédben, mely a dolgokat nagyítva szereti rit, pörgévé alakít, felsodorni a vastag tömött bajuszt.
dicsérni, gyakran közönségesebb, de némileg kitűnő 3) Sodorva felhajt valahová, felhalmoz. A szél f elsodolgoknak is tulajdonittatik. FJséges mulatság, fel- dorja a homokot a domboldalra. A hullámok felsodorják a gizgazt a partok széleire. V. ö. SODOR.
séget idő. Felséges tréfa stb.
FELSOHAJT, (fel-sóhajt) ősz. önh. Dagadó
FEL- v. FÖLSÉGÉSEN, (fel- v. föl-ség-és-en)
ib. Köz nyelven ain. igen jeleaen, dicsőén, nagyon mellből, s foltestének emelésével sóhajt ereszt; najól, kedvünkre. Felségesen viselted magadat. Felsége- gyot, hangosan sóhajt. Mély bánatból felsohajtani. V.
ö. SÓHAJ.
sen mulattunk.
FELSOHAJTÁS, (fel-sóhajtás) ősz. fn. A keFEL- v. FÖLSÉGI, (fel-scg-i) inn. tt. felsíyi-t.
Felséget, mint fejedelmet illető, arra vonatkozó. Fel- bel -nélyéböl feltörő, s erősebb vágyból, fájdalomból
fakadó, hangosabb sóhajtás.
iégi jog.
FELSŐ, (1), (fel-ső) mn. tt. feltS-t. Általán,
FEL- jobban : FÖLSEGÍT, (föl-segít) ősz. áth.
ami a vele viszonyban levők közt legmagasabb he1. FELSEGÉL.
lyen, vagy állapotban van. Ellentéte : alsó. féltő váFELSEGÍTÉS, 1. FELSEUÉLÉS.
FELSÉG- v. FÖLSÉGSÉRTÉS, (felség- v. fel- ros , alsó várót, féltő emelet a házban. Felső fiók az
ablakban. Felső Magyarország, felső ruha. felső tisztség-sértés) ősz. fn. Az ország feje vagy fejedelmi háza
iránti tisztelet megsértése. Különbözik ettől a felség- viselő. Felső rendűek. Viszonylagos természete miatt
a fokozást is fölveszi -.felsőbb, legfelsőbb. A kir. táblai
árulás.
FELSÉG- v. FÖLSÉGSÉRTÖ, (felség- v. föl- törvényszék f elsőbb a vármegyeinél. Az őrnagy felsőbb
a kapitánynál, s ez felsőbb a hadnagynál. Legfelsőbb
eég-uértöj ősz. fn. Bűnös, ki felségsértést követ el.
helyre folyamodni.
FÉLSELYÉM, (fél-selyem) ősz. fn. Szövet,
FELSŐ, (2), (fel-sö) fn. tt. felsö-t. Harmadik
melynek fele selyemből, fele pedig lenből vagy gya- személyraggal : felsője v. felteje (v. fólseje), felsőjük
potból áll, vagyis oly szövet, melynek csak bélfonala, v. felsejök. 1) Azon rész , mely a többi fölött van;
vagy csak mellékfonala selyem.
valaminek föle, teteje. A hajó felseje. Az osztag felFEL- jobban : FÖLSÉPÉK, (föl-sépér) ősz. áth. teje Icicsirddzott. 2) A hivatal-, rangsorozatban azon
1) Valamit magasabb belyre seper. A gisgazt fölse- személy, ki közvetlenül előttünk áll. A káplár feltője
pemi a szemétdombra. 2) Seprűvel valamit feltaka- az őrmester, ezé a hadnagy. 3) A közönséges, úgynerít, eltisztít. Fölseperni a beszemetezett szobát. Fölse- vezett magyar kártyajátékban személyt ábrázoló lap,
perni a várót uiczu.it. V. ö. SEPER.
melynek jelszeme az ábrázolt személy fejénél van, s
FEL-jobban : FÖLSÉRDÜL, (föl-sérdűl) ősz, értékére nézve a király után, és az alsó előtt úll. Tökönh. Mondják növésben levő fiúról vagy leányról, mi felső, vörösfelső, makkfeltö, zöldfelső. Másképen : filkó.
dőn felnövekedik, teljes ifjú korra jut. Gyermekei már felsővel elütni az alsót.
FELSŐ—, (3), számtalan helynevekben eléformind fölterdültek.
FEL- jobban : FÖLSÉRKEN, (föl-sérken) ősz dúl mind Erdélyben, mind Magyarországban , mint
önh. Úgy ébred fel álmából, ho0y teste egyszersmim Felső-Almás; Féltő-Árpát, Felső Apáthi, f első-Bajom,
mozgásba jő, vagy némileg fölemelkedik. V. ö. SER melyek nagy részint előjönnek az illető fő helyuevck alatt.
KEN, SERDÜL.
*JLU>. XAQY

SZÓTÁB.

U. KÖT.
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FELSÜL—FELSZAGLÁL

FELSÖBBSÉG, (fel-sö-bb-ség) fn. tt. feltSbbtég-ct. 1) Oly tulajdonság, melynél fogva bizonyos
tekintetben mások előtt állunk, valamely előjogunk
igényűnk van fólöttök. Szellemi, műveltségi féltőbbtág. Sangbeli, hivatalbeli f elsőbbség. Erkölcsi felsőbbíég. 2) Elöljáróság. A /elsőbbség iránt tisztelettel viseltetni. A /elsőbbségtől engedelmet kérni valamire.

sítés végett valamit feldörzsöl, felsikál. Felsorolni a
] tzobapallókat. V. ö. SÚROL.
FELSÜL, (fel sül) ősz. önh. 1) A nap hősege
miatt felég, fclaszik. Feltult a metö. 2) Átv. ért és
segítő ragu névvel ám. czélt veszt, valamivel cserben
marad. Felttilt vele.
FÉLSÜLT, (fél-sült) ősz. mn. Ami kellő fokig
nincs megsülve; félig sült, félig nyers. Vannak, kit
a /elsült hútt steretik.
FELSÜT, (fel-sut) ősz. áth. 1) Sütve, sütésre
felhasznál, elfogyaszt. Minden lisztünket/elsütöttük.
2) A lőszert fölfelé tartva gyújtja el. Felfutni a púikat. 3) A szemről szólva ám. fölveti, fölfelé fordítja.
Felsütötte szemét, ellentéte : lesütötte.

FELSÖFALU, helységek Szathmár megyében,
és Erdélyben Csík ezekben; helyr. Felső/alu-ba,
—bán, —bál. Az erdélyi Felsó'falu másképen : AlTVc, Alsó-Tíz, Nagy-Kászon, Kászon-Al-Tíz.
FELSŐFOK, (felső-fok) ősz. fn. A nyelvtanban
a melléknevek azon módosulata, midőn a hasonlításban egy tárgynak többek vagy mindenek fölött elsőséget tulajdonítunk (Superlativus gradus). Máskép :
legfelső fok. A magyarban ma lég szócskával fejeztetik ki, melyet a középfokú melléknév elébe teszünk,
pl. legjobb, legszebb, legerősebb, legnagyobb; régiesen,
sőt tájdivatosan ma is lég helyett mentői (= mindtől)
használtatott: mentői jobb, mentői szebb.
FELSŐGERENDA, (felső-gerenda) ősz. fa. Valamely épületben azon gerenda, mely a többi fölött
fekszik.
FELSŐHÁZ, (felső-ház) ősz. fa. 1) Ház, mely
a többiekhez képest legmagasabb helyen fekszik. 2)
Az angoloknál, a parliamentnek azon osztálya, melyben az ország főbbjei, nagyjai ülnek öszve, valamint
azon épUlet is, hol ezek tartják üléseiket. Nálunk inkább : /eltőtábla. A képviselők osztályának gyűlése
és épülete : alsóhát, alsótábla.
FELSÖKÖNTÖS , (felső-köntös) ősz. fa. lásd :
FELRUHA.
FELSÖMAGTARORSZÁG , (Felső-Magyarország) ősz. fn. Szélesb ért nyugot-éjszaki része Magyarországnak, mely a Kárpátok mentében fekvő vármegyéket foglalja magában Pozsonytól Mármarosig.
Szorosb ért a felső tiszamelléki vármegyék. A német
földleiróknál, pl. Steinnál, Felsőmagyarországnak
mondatnak a tiszamelléki kerületek, alsónak pedig a
dunamellékiek; de ezen felosztás nálunk magyaroknál nincs szokásban.
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FÉLSZ, (fél-sz) fa. A /él igének második személye tréfás értelemben főnév gyanánt használva,
mely csak némely ragokat vesz föl. A fűn bántja
őt. Nagy félne vagy félstben van.
FELSZAB, (fel-szab) ősz. áth. Valamit, különösen ruhának, öltözéknek valót, kellő darabokra
fölmetél, felnyirkál. Felszabni a pontot köpönyegnek,
a gyolcsot Ungnek, a bSrt ctipSnek, csizmának.
FELSZABADÍT, (fel-szabadit) ősz. áth. 1) Valamitől fölment, feloldoz. Felszabadítani a rabot bilincseitől. Felszabadítani a jobbágyokat némely terhektől. 2) Valamit köz használatra átenged. Feltzabadítani a tilos legelöl, a vadászatot. Felszabadítani a*
eddig eltart utakat. 3) Valakinek bizonyos működésre
engedelmet ad. Felszabadítani a polgárokat a mesterségek üzésére, húsvágásra. 4) Mesterember inasát legénynyé avatja. Fel zabadítani a vargainait. 5) Átv.
ért. valamely lekötött, leszorított tárgyat feltágít, felold. Felszabadítani a nyereg hevederét.
FELSZABADÍTÁS, (fel-szabadítás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit felszabadítunk. V. ö. FELSZABADÍT. Rabszolgák felszabadítása. Rétek, legelSk felnabadtíáta. Inatok felnabadtídta.
FÉLSZABADOS, (fél-szabados) ősz. mn. Aki
a szolgaságnak, vagy valamely tehernek egyik részétől fel van mentve. Félszabados rabstolgák. Félstabados jobbágyok.
FELSZABADUL, (fel-szabadul) ősz. önh. 1)
Valamitől fólmenekszik, feloldódik. Felszabadulni a
rabságtól. Felszabadulni a kálódéból. 2) Az eddig
tilos dolog köz használatul engedtetik. Felszabadul a
legelő, vadászat. 3) Az inas legénynyé lesz. 4) A lekötött, leszorított tárgy feltágul, feloldódik. Felnabadúlt a szekéroldalhoz kötött borjú, distnó. Felnabadult a hámistráng.
FELSZÁDOL, (fel-szádol) ősz. áth. Valamely
edénynek, nevezetesen hordónak, palaczknak szádját,
azaz dugaszát felnyitja.

FELSÖSÉG, (fel-s«-ség) fa. tt feltbtég-tt. 1)
Általánosan: tulajdonság, melynél fogva valaki mások
fölötti jogokkal, igényekkel bír. 2) Különösen: elöljáróság. A /elsőségnek engedelmeskednünk kell. Feltámadni a /elsőség ellen. 3) Nemesb ért fejedelmi vagy
országos főkormány.
* •
FELSÖTÁBLA, (felső-tábla) ősz. fa. A magyar
országgyűlésnek azon külön tanácskozó osztálya,
melyben az ország nagyjai, ú. m. régebben a nádor
vagy országbíró stb. az 1848-iki törvény szerént pedig a királyi felség által nevezett elnök előlülése
alatt a zászlós urak, főpapok, főispánok, herczegek,
grófok és bárók ültek és ülnek öszve.
FELSZAGLÁL, (fel-szaglál) ősz. áth. Valamit,
FELSÚROL, (fel-sdrol) ősz. áth. 1) Valamit szaga után indulva, feltalál, felfürkéss. A vittla feldörgölés, dörgölődzés által felsért, feltör. Feltnírolni szaglálja a bokorion lappangó foglyokat. V. ő.
életéikor a térdeket vagy heteket. 2) Tisztítás, fénye- j SZAGLÁL.
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FELSZAK —FELSZÁLL

FÉLSZAK, (1), (fél-szak) ősz. fn. Féloldal, görbeség, ferdeség. Félszakra hajló háztető. Fél-szakra
csinált bástya. V. ö. SZAK.
FÉLSZAK, (2), (1. föntebb) ősz. inu. Oly irányvonallal biró, mely a vízirúnyos vagy függőleges vonallal öszvejövén, ferde (obliquus) szöget képez. (Obliquangulus).
FELSZAKAD, (fel-szakád) ősz. önh. Szakadva
felvilik, felnyílik, feljö. Felszakad a kihúzott gyökérrel a föld. Felszakad a fejszével feszegetett láiln. Felszakad a nyltvött kender. V. ö. SZAKAD.
FÉLSZAKASZ, (fái-szakasz) ősz. fn. A két hasonló részre osztott szakasznak egyik része. Különösen hadi ért. egy szakasz katonaságnak fele. V. ö.
SZAKASZ.
FELSZAKASZT, (fel-szakaszt) ősz. áth. 1) Azt
teszi, hogy valami felszakadjon ; felránt, feltép, felhüz valamit, mi valahová erősen oda van ragadva,
kötve, szegezve stb. Felszakasztani a pallódeszkát.
Feletakasztani a sebhártyát, a sebköteléket. 2) Felnyit,
felbont. Felszakasztani a levelet. V. ö. SZAKASZT.
FÉLSZ AKASZTÁS, (fel-szakasztás) ősz. fn. 1)
Erőszakos felrántása, föllépése, felhúzása valamely
testnek, mely szorosan máshoz van ragadva, kötve
stb. 2) Felnyitás, felbontás Levél felszakaszlása.
Pecsét felszakasztása.
FELSZAKGAT, (fel-szakgat) ősz. áth. Egymás
után, folytonos munkával, erőszakkal felszakaszt.
Felfzakgalni az ntczakövekef. Felszakgatni a növényeket.
„Szívemnek sebeit felszakgatod újra királyné."
Szabó D. Aeneis.
FELSZAKGATÁS, (fel-szakgatás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit felszakgatunk. Kövezet felszakgatása. Növények fdszakgatása. V. ö. FELSZAKGAT.
FELSZAKÍT, (fel-szakit) ősz. áth. lásd : FELSZAKASZT.
FÉLSZAKOS, (fél-szakos) ősz. mn. Ami félszakra áll, rézsutos , egy oldalra hajló. Félszakos ka*aJ, hát. Félszakos bástyafalak.
FELSZALAD, (fel-szálad) ősz. önh. Szaladva
fölmegy valahová. Különösen a hadi gyakorlatokban
ám. a hátsorokból a homloksorba szalad és helyezkedik.
FELSZALAGOZ, (fel-szalagoz) ősz. áth. Szalagokkal felékesít, feldíszít. Felszalagozni a remekökröt. Felszalagozni a kalapot.
FELSZÁLKÁSODIK, (fel-szálkásodik) ősz. k.
Sima test rostjai szálkaalakban felszakadoznak , felválnak. Felszálkásodnak a régi pallódeszkák.
FELSZÁLKÁZIK, (fel-szálkázikl ősz. k. lásd :
FELSZÁLKÁSODIK.
FELSZÁLL, (fel-száll) ősz. önh. 1) Általán,
fölemelkedik, fölfelé halad a levegőben. Felszáll a
kémény-, pipafllst. Felszáll a kő,'. Felszáll u por. So-
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hajtásai, imái felszáHiiak az égbe. 2) Különösen , felrepfil, felszárnyal. Felszállnak a madarak a fára.
„Felszállott a páva, vármegye házára."
Népd.
V. ö. SZÁLL.
FELSZÁLLÍT, (fel-szállít) ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valami felszálljon, fölemelkedjék, fölfelé haladjon a levegőben. Felszállítani a léygolyót, a papirossárkányt. 2) Alsóbb vidékről felsőbbre hajón, szekéivn stb. felküld. Felszállitani a gabonát Bánságból
Győrbe, innen Bécsbe. Tűzifát Szeremből felszállttani
Pestre. V. ö. SZÁLLÍT.
FÉLSZALONNA, (fél-szalonna) ősz. fn. A leolt
disznó szalonnájából egy oldal.
FELSZÁMÍT, (fel-számit) ősz. áth. Számok szerént, azaz mindent számba, tekintetbe véve meghatároz bizonyos költséget, jövedelmet. Felszámítani 03
épületi költségeket. Felszámítani a konyhai szükségekre
való pénzt. Felszámítani a könyvek árából bevett tiszta
jövedelmet. V. ö. SZÁMÍT.
FELSZÁMÍTÁS, (fel-szúmitás) ősz. fn. Cselekvés, ín időn valamit felszámítunk. A kiadások felszámítása.
FELSZÁMLÁL, (fel-számlái) ősz. áth. 1) Számonként, számról számra felolvas. Felszámlálni a naponként bevett pénzt. Felszámlál ni estenként a haza
hajtott juhokat, sertéseket. Szokottabban : megszámlál.
2) Bizonyos mennyiséget számvetés által meghatároz.
FELSZÁMLÁLÁS, (fel-számlálás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg számbavevés , számvetés , felolvasás,
midőn felszámlálunk valamit. V. ö. FELSZÁMLÁL.
FELSZÁMOL, (fel-számol) ősz. áth. 1. FELSZÁMÍT.
FELSZÁN, (fel-szán) ősz. áth. Eltökélett akarattal valamit bizonyos czélra felajánl, feláldoz. Pénzét, életét felszállni a közjóra. FelJ<zánta magát a legnagyobb életveszélyre.
FELSZÁXDÉKOZIK, (fel-szándékozik) ősz. k.
Szándéka van fölmenni, felutazni valahová. Pestről
felszándékozni fíécsbe.
FELSZÁNT, (fel-szánt) ősz. áth. A földet ekével barázdákra hasogatja fel. .Felszántani az ugart.
Felszántani a gyepet, legelöt. Reggeltől estig egy hold
földet felszántani.
FELSZÁNTÁS, (fel-szántás) ősz. fn. A földnek
ekével fclhasogatása, barázdákra feltörése. A gyep
fetezdntása több erőt kivan, mint a szántóföldé. V. ö.
SZÁNTÁS.
FÉLSZÁNTÚLAG, (fél-szántúlag) ősz. ih. Csapinósan, rézsut. Székely szó.
FELSZÁRAD, (fel-szárad) ősz. önh. Nedves
részei elröpülvén szárazzá lesz. Felszárad a sár.
^elszáradnak a szénarendek. V. ö. SZÁRAD , SZÁRAZ.
FELSZÁRADÁS, (fel-száradás) ősz. fn. Állapot, mUUiii valamely nedves, nyirkos lest szárazzá lesz.
49*
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FÉLSZEG, (fél-szeg) öaz. mn. Egy oldalú, ferFELSZÁRASZT, (fel-szárászt) ősz. áth. Azt
teezi, hogy valami felszáradjon. A nyári nap felttá- e, rézsutos, ami görbére, félre van szegve, metszve
ratztja a megátott fűidet. Felttáraittani a télre való agy állítva. Fiiszeg állátu termet. Féltteg katal, kötető. Félntg út. Félttegre metnett kenyér. Átv. ért. a
halat. V. ö. SZABAD.
FELSZÁBÍT, (fel-szárit) ősz. áth. 1. FELSZÁ- tárgyat nem mindenfelől felfogó. Féltteg gondolkolát. Féltteg elme. Féltzeg tervetet.
RASZT.
FEL-, jobban : FÖLSZEGDEL, (fól-szegdel)
FELSZÁRNYAL, (fel-szárnyai) ősz. önh. Szárnyak segedelmével felrepül. Átv. ért. fellengezöleg ősz. gyak. áth. Valamit több részekre egymás után
gondolkodik. Képzelete f elttdrnyál ág etzmék magatabb ölszeg. A kenyeret karajokra föltzegdelni.
orttágába.
FEL-, jobban : FÖLSZÉGEZ, (föl-szégez) ősz.
FELSZÁRNYALÁS, (fel-szárnyaláe) ősz. fn. ith. Valamit szeggel vagy szegekkel fölver, fölerősít
Fölrepülés, szarnyak segedelmével magasra szállás. alahová. Feltzegemi a falakra a hirdetményeket. A
Átv. ért az elmének, gondolatnak magasra föllengése. léeteket fölnegezni a rudakra. V. ö. SZEGEZ.
FELSZÁRNYAZ, (fel-szárnyaz) ősz. áth. Átv.
FÉLSZEGSÉG, (fél-szegség) ősz. fn. 1) Egyértelmi szárnyakkal ellát, fölszerel. Feltzárnyatni a oldalúság, ferdeség. A tárgynak azon tulajdonsága,
papirottárkányt.
melynél fogva valamely hiánya van, csonka. 2) Átv.
FELSZARVAZ, (fel-szarvaz) ősz. áth. Valamit ért az észmfiködésnek hibás tulajdonsága, midőn a
szarvakkal ellát, felékesít. A vadánlakot tearvas-M- dolgokat csak felszinüleg vagy egy oldafcól vizsgálja.
kökkel felnarvatni. A kemenetét felttarvatni. A tténát
FÉLSZEGUSZÓ, (fél-szeg-uszó) ősz. fn. Tenttekeret, katalt felttarwumi. Átv. ért valakit felnar- jeri halak neme, melyek félszegen, azaz féloldalt
vatni , ám. valakinek szarvat adni, valakit felbáto- úsznak. Többféle fajaik vannak. (Pleuronectes plarítani.
tessa, Rhombus etc.).
FÉLSZÁZAD, (fél-század) ősz. fn. Általán, a
FEL- v. FÖLSZÉK, (fel- v. föl-szék) ősz. fn. 1.
századnak egyik fele. Különösen 1) a század nevű FELTÖRVÉNYSZÉK.
időszak fele, azaz ötven év. 2) a század nevű katonai
FEL- v. FÖLSZÉKI, (fel- v. föl-széki) ősz. mn.
osztály fele. Félnátadot vetetni. V. ö. SZÁZAD.
1. FELTÖRVÉNYSZÉKI.
FÉLSZÁZADOS, (fél-százados) ősz. mn. 1)
FEL-, jobban : FÖLSZEL, (föl-szél) öaz. áth.
Félszázadig, azaz ötven évig élő, tartó, annyi évtől Rostos, tömör testet bizonyos alakú és vastagságú
fogva létező. Futtatódat katona, pap. Félnátadot lapokra felhasít, fölmetsz. Folttelni a kenyeret levesbe.
alkotmány. 2) Valamely eseményt ünneplő, mely öt- FOlttelni a fát dettkákra. FOlttelni a marhactombot
ven évi létezése miatt nevezetes. Félnátadot me- íteletekre. V. ö. SZEL.
nyelatS.
FEL- v. FÖLSZÉL, (fel- v. föl-szél) ősz. fn.
FEL-, jobban : FÖLSZED, (föl-széd) ősz. áth. Éjszaki tájról fúvó szél. Felttéllel jött, altzéüd ment.
1) Elhintett, elszórt, heverő, alant levő tárgyakat egy- A f elítél el itokta kergetni a felhőket. Hideg, etipSt
más után fölvesz, fölemel. Fölnedni a» elhullott kólá- havat hozó felnél. Némely vidékeken népies nyelven :
itokat. Fölnedni a lehullott gyümölcsöt. 2) Felás va- tótmél. A Döbrentci-codexben eléjön ,éjszak' értelemlamit elrakis, eltakarítás végett. Fölttedni a burgo- ben. „Napkelettől fogva és napnyugattól; felszélről
nyát, répát. 3) Felbont, fölemel valamit elvitel, elta- (Káldinál : északról) és tengerről."
karítás végett Fölttedni a hidat, a paUódenkákat.
FEL-, jobban: FÖLSZELDEL, (fól-szeldel)
Fölttedni a horgonyokat. Fölnedni a latort, atttalí ősz. áth. és gyakor. Egymás után vagy több szele4) Átv. és visszaható ért erőhöz, vagyonhoz jut Jó tekre, lapokra, lapocskákra fölszel. Föltzeldelni a
fOlnedte magát ttiotó nyavalyája után. A keretkedét borjuctimerl. Föltzeldelni a katonabéleenek ttánt ttemáUalföUtedte magát. V. ö. SZED.
lyét. V. ö. SZEL.
FEL-, jobban : FÖLSZÉDÉGET, (föl-szédéget]
FEL-, jobban : FÖLSZELETÉL, (föl-szeletél)
ősz. áth. Holmi elszórt, elhullott, elhintett, alant he ősz. áth. Valamit szeletekre fölmetél. Föltzeletelni a
verő stb. tárgyakat folytonosan szedve fölveddegel lüttet, dinnyét, kenyeret.
főlemelgct A tyúkok fölnedegetik a* elhullt magvakat
FEL-, jobban : FÖLSZELETÉLÉS, (föl-szeleFSlnedegetni a fáról lerátott gyümölctöt.
télés) ősz. fn. Valaminek szeletekre fölmetéléue. IvFEL-, jobban : FÖLSZEG, (1), (föl-szeg) ősz papirot föltteleteléte. V. ö. SZELET.
áth. Szegre fölmetsz, felvág valamit Fölttegni a ke
FEL-, jobban : FÖLSZELETÉZ, 1. FELSZEnyeret, tajtot. Különösen : fölnegni a parlagot, gye- LETÉL.
pet, auu ekével felhasogatni.
FÉLSZÉMÜ, (fél-szémtt) ősz. mn. Egy szemmel
FEL-, jobban : FÖLSZEG, (2), (föl-szeg) ősz bíró vagy látó; egyik szemére vak. Félt*emü koldul.
fn. A helynevekben g; ukrán előjönnek : altteg, fel- Hogy hívják a félnemü bolhát diákul 1 (Parasztkérdés).
t*eg bizonyos részek helyett
FEL-, jobban: FÖLSZENTÉL, (föl-szentál)
FELSZEG, (3), máskép : Kit-Doba-Ftlneg, l
ősz. áth. Bizonyos t .ártartások, imádságok által vaK18-DOBA.
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lakit vagy valamit tisztelet, vallásos buzgalom tárgyává tesz, felavat. Fölszentelni valakit pappá, apáttá, préposttá, vagy papnak, prépostnak. Fölszentelni a
templomot, harangokat, zászlókat, teremtet. V. ö.
SZENTEL.
FEL-, jobban : FÖLSZENTÉLÉS , (föl-szentélés) ősz. fn. Cselekvés vagy szertartás, mely által valakit vagy valamit fölszentelnek. N'övendékpapok fölszentelése. Templom felszentelése.
FÉLSZER, (fél-szér) ősz. fn. 1) Félhaj, félszín,
kocsitartó épület, hiú. Félszer alá tolni a hintát. 2)
Félsor, egy sorház. Duna melletti félszer. Kertek alatti
fűszeren lakni.
FEL-, jobban : FÖLSZEREL , (föl-szérél) ősz.
átb. Valakit vagy valamit bizonyos czélra szükséges
szerekkel, készülettel ellát. Fölszereli magát a vadáss
puskával, lőporral, golyókkal stb. Fölszerelni a hajót
evezőkkel, kormánynyal, kistelekkel, vitorlákkal. V. ö.
SZER.
FEL-, jobban : FÖLSZERELÉS, (föl-szerelés)
ősz. fn. Bizonyos czélra szükséges eszközökkel, készülettel ellátás. Műhelynek, hajónak fölszerelése. V.
ö. FELSZEREL.
FÉLSZÉRÉNT, (fél-szérént) ősz. ih. Félig, egyoldalulag, nem egészen, nem tökéletesen. Félszerént
tenni valamit.
FEL-, jobban : FÖLSZÉRSZÁMOZ, (föl-szérszámoz) ősz. áth. Szerszámmal ellát, szerszámba öltöztet. Föl-szerszámozni a lovat, szamarat, öszvért. V.
ö. SZERSZÁM.
FEL-, jobban : FÖLSZÉRSZÁMOZÁS, (fölszérszámozás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg fölkészítés , midőn valamit fölszerszámozunk. Lovak fölszerszámozása.
FÉLSZÉRÜ, (fél-szérű) ősz. mn. Féloldalu, egy
sorú. Félszerü titcza. Átv. ért. félszerU ember, ám.
gyönge, erőtlen.
FÉLSZÉRÜEN, (fél-szérücn) ősz. ih. Egyoldalulag, tökéletlenül, nern teljesen. Félszerilen végzett
munka.
FÉLSZÉRÜSÉG, (fél-szerűség) ősz. fű. Egyoldalúság, félszegség, tökéletlen mivolta valaminek.
FEL- v. FÖLSZÍ, (fel- v. fól-szí) ősz. áth. 1)
Valamit szíva felhúz. Felszíni lopót'ökkel a bort. A
szúnyog felszíja az ember vérét. Átv. ért. A nap felszíja a föld nedveit. A kői ösbogártapasz felszíja a
bőrt. 2) Dohányt, pordohányt felhasznál akár orrával, akár pipából, vagy szivarkép szíva. Felszíni naponként egy szelencte fékeié burnótot, tíz szivart, tizenkét pipadohányt. V. ö. SZÍ.
FÉLSZIGET, (fél-sziget) ősz. fű. Szárazföld,
melyet nagyobb részi tenger vagy tó fog körül. Tihany félszigete.
FEL- v. FÖLSZIKKAD, (fel- v. föl-szikkad)
ősz. önh. Különösen a nedves földről, a sárról mondják , midőn felszárad, de kévén nedvessége még marad, midőn felszíne szárazra hártyásodik. Á. f elszikkad
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tehát kevesebb, mint a felszárad. Tájszokásilag : felczikkad. V. ö. SZIKKAD.
FEL- v. FÖLSZIKKASZT, (fel- T. föl-szikkaszt)
ősz. áth. A nedves földnek, illetőleg sárnak fölazinét
kiszárítja.
FEL- v. FÖLSZÍJAL, (fel- v. föl-szíjai) ősz.
áth. Vékony szíjakra elszeldel, fölmctél. Feltzijalni
a kordoványt, a lóbörl. Felszíjalni a paczalt. V. ö.
SZÍJ.
FEL- v. FÖLSZÍJAZ, (fel- v. fől-szíjaz) ősz.
áth. Szíjjal vagy szíjakkal ellát, fölkészít. Felszijazni
a bundát, a szűrt.
FEL- v. FÖLSZIMATOL, (fel- v. f öl-szimatol)
ősz. áth. Szimatolva, azaz szaglászva, vizslálkodva
fclfürkész, felkutat. A vizsla felszimatolja a vadat.
FEL- v. FÖLSZÍN, (fel- v. föl-szín) ősz. fn. 1)
Szoros ért. valamely testnek felső fele, lapja, mely
leginkább s legkönnyebben feltűnik. A víz felszíne.
Föld felszíne. 2) Szélesb ért. a testnek külseje, minden oldalról véve. Teke felszíne. Hordó felszíne. 3)
Átv. ért. a dolognak azon tulajdonsága, természete,
mely legott előtűnik, melyet fáradság nélkül észrevehetni, mely valaminek csak külsejét mutatja, nem a
dolog valódi mivolta. A dolgoknak csak felszínét ismerni, azaz mélyebb vizsgálataikba nem ereszkedni.
A becsületnek, erénynek felszinét keresni. Némelyek
szeréut : fölep a föl gyöktől, mint: al-ból: alap, közből : közép.
FÉLSZÍN, (felszín) ősz. fn. Félbaj, félszer,
kocsiszín, hiú.
FEL- v. FÖLSZÍNES, (fel- v. föl-szinés) ősz.
mn. A tárgyak, testek felszínén, külsején maradó,
azoknak mélyébe, vizsgálatába nem ereszkedő; nem
alapos. Máskép : felületes vagy főiepet, mint alapból:
alapos. Felszínes ember. Felszínes tudomány. Felszínes
kutatás. V. ö. FELSZÍN.
FEL- v. FÖLSZINLEG, (fel- v. föl-szinleg) ősz.
ih. A tárgyak mélyébe, vizsgálatába nem ereszkedve;
nem alaposan. Máskép : felületesen. V. ö. FELSZÍNES.
FEL- v. FÖLSZÍT, (fel- v. föl-szít) ősz. áth.
Tulajd. a tüzet fiijva, vagy valamely segédeszköz által feléleszti. Átv. crt. felbujtogat, haragra, gyűlöletre, irigységre, boszúra felingerel, vagy ezen indulatokat mozgalomba hozza.
FEL- v. FÖLSZ1VÁRKODIK, (fel- v. föl-szivárkodik) ősz. k. Valamely nedv igen vékony csöveken, likacsokon, nyilasokon lassan-lassan feltolódik.
Fdszivárkodik a ftnfkviz a pinczében. V. ö. SZIVÁRKODIK.
FEL- v. FÖLSZIVÁROG, (fel- v. föl-szivárog)
ősz. önh. 1. FELSZIVÁRKOD1K és SZIVÁROG.
FEL- v. FÖLSZIVATYÚZ, (fel- v. föl-szivatyúz) ősz. áth. Szivatyúval felhúz. Felszivatyúsni a
pinczibe folyt vizet. V. ö. SZIVATYÚ.
FEL- v. FÖLSZIVÓDÁS, (fel- v. föl-szivódás)
ősz. fn. Állapot, midőn a nedvek valamely testbe fölfelé húzódnak.
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FEL- v. PÖLSZIVÓDIK, (fel- v. föl-szivódik)
ősz. belsz. Valamely nedv a meleg vagy más valami
által felhuzódik , 8 annak mintegy részévé leezen. A
föld nedve a növénygySkereken felszívódik a növény
derekába, ágaiba, leveleibe. A harmat egy része felszívódik a levegőbe.
FELSZOKIK, (fel-szokik) ÖBZ. k. Magasabb
helyre szokik. A macska felezőink a hátpadlásra. A
páva felszökik a fatetöre. V. ö. SZOKIK.
FELSZOKOTÁL, (fel szokotál) ősz. áth. Holminak számát fölvetegeti, szamba veddegel valamit.
Székely szó.
FELSZOKTAT, (fel-szoktat) ősz. áth. Azt teszi , hogy valaki vagy valami magasabb belyre szokjék, hogy oda járni, ott lenni szeressen. Felszoktatni
a csibéket a tyúkttlore. Felszoktatni a gyereket a komra, lóra.
FELSZÓL, (fel szól) ősz. önh. Szót emel, beszélni kezd. A bennünket érdeklő tárgyban felttólani.
A bántát rllen felstólani. Valaki mellett felttólani. V.
ö. SZÓL.
FELSZÓLÁS, (fel-szólás) ősz. fn. Szóemelés,
szólni kezdés.
FELSZÓLAL, (fel-szólal) ősz. önh. Több szót
emel, hosszasabb beszédbe kezd. A gyűlésben felszólalni.
FELSZÓLALÁS, (fel-szólalás) ősz. fn. Szóemelés, beszélni kezdés, midőn valamely tárgyhoz vagy
ügyben többet szólunk.
FELSZÓLÍT, (fel-szólit) ősz. áth. 1) Mást szólani késztet valamely tárgyról. Az elnök felszólítja a
gyűlés tagjait, adnák elé véleményeiket. 2) Valamely
tettre, munkálatra, részvétre, segedelemre stb. felhí.
Felszólítani a vagyonos polgárokat adakozásra. 3)
Felbuzdít, ösztönöz. Felszólítani a katonákat etatára.
Felszólítani a legénységet fegyverre.
FELSZÓLÍTÁS, ősz. fn. 1) Feleletre felhívás.
A felszólításra valamit mondani vagy hallgatni. 2)
Valamely tettre felhívás. Segedelmi, adakozási felszólítások. 3) Parancs vagy biztatás, buzdítás valamire.
V. ö. FELSZÓLÍT.
FELSZOP, (fel-szop) ősz. áth. Valamely nedvet
szopó állat módjára öszveszorított ajkaival felszí. Feltzopni a narancs levét.
FELSZÓR, (fel-szór) ősz. áth. A gabonát lapáttal felhányva, polyvájától megtisztítja. Felstórni a
nyomtatott butát, a csépelt rozsot. Önh. ért. ám. a
szórást bevégzi. Mi már el is nyomtattunk, fel is szórtunk. V. ö. SZÓR.
FELSZORÚL, (fel-szorál) ön. önh. Kénytelen
valamely magasabb helyre vonulni, s ott maradni.
Vífáradáskor felttorulni a szomszéd dombra, a padlatra vagy háztetőre. V. ö. SZORUL.
FELSZÓVAL, (fel-szóval) ih. Fenhangon, hallhatólag szólva, fenszóval. A leczkét felszóval tanulni.
FELSZÖ, (fel-szö) ősz. áth. Valamit szövőszéken , bordában, takácsok módjára feldolgoz, elfogyaszt Felnőni ti* gombolyag-fonalat. V. ö. SZŐ.
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FELSZÖGECSÉL, (fel-szögecsél) ősz. áth. Valamit szögecscsel, azaz kis szöggel fölver, fölragaszt,
fölcsiptet.
FELSZÖKEL, (fel-szökel) ősz. önh. Többször,
folytonosan felszökik, f elugrik. FdszSkd a stOketS,
az áldozott bolha. FelttSkel a böglyöktöl csipkédéit
barom.
FELSZÖKELLIK , (fel-szökellik) k. Felszökel. Csak tárgyakról mondják, melyek nem önként,
hanem valamely kénytelenségbSl teszik azt. FeltzSkelKk át ugró kútból a vit. FelttSkellik a megvágott
érből a vér.
FELSZÖKIK, (fel-szökik) ősz. k. Egy szökéssel, egy rúgással, fölemelkedik, fölveti magát valamire. Felszökik a bottal megcsapott vt*. A könnyít legény felszökik a lóra. V. ö. SZÖKIK.
FELSZÖKKEN, (fel-szökken) ősz. önb. Hirtelenfii, s egy mozdulattal felszökik. Felszökken a jó
pezsgő, ha dugaszát kiveszik. FelszSkkenni a székről.
V. ö. SZÖKKEN.
FELSZÓRBÖL, (fel-szörböl) ősz. áth. L FELSZÖRPÖL.
FELSZÖRPENT, (fel-szörpent) ősz. áth. Egy
szörpentéssel felhajt, megiszik valamit Felszörpenteni egy kanál feketelevest. V. ö. SZÖRPENT.
FELSZÖRPÖL, (fel-szörpöl) ősz. áth. Valamit
ajkaival szörpölve, felszíva iszik. Tányérból, csittéből
felszorpolni az édes levet. V. ö. SZÖRFÖL.
FELSZÚR, (fel-szűr) ősz. áth. 1) Hegyes eszközre valamit felhúz. Felssúrni az almát villára. Felszúrni nyárira a malaczot. 2) Hegyes eszközzel felbök, feltaszít. A szilaj okfír felttúrja szarvával a tzeKndeket. V. ö. SZÚR.
FELSZÜRONYOL, (fel-szuronyol) ősz. áth. 1)
A puskára fölteszi a szuronyt. Felnuronyolni a fegyvert. 2) Szuronynyal felszúr. Felszuronyolni az ellenséget. V. ö. SZURONY.
FELSZUSZAKOL, (fel-szuszakol) ősz. áth. Felkutat, felszimatol, felfürkész valamit.
FELSZŰRCSÖL, (fel-szürcsöl) ősz. áth. Szűrcsőivé felszí valamit, s úgy issza meg. V. ö. SZÜRCSÖL.
FÉLT, (fél-t) áth. m. félt-étt, htn. —eniv.—nt.
Aggódik, nehogy valakit vagy valamit elveszejtsen,
vagy hogy kár ne essék bennök. Aki mit szeret, ott
félti. Nem félti kopott a haját. (Km.) Nem félti német
a gályáját. (Km.) Az anya félti katona fiát. Vonz távolító ragu nevekei Veszedelemtől, kártól félteni barátunkat. Tolvajoktól félteni pénzét. Feleségét fűteni
más férfiaktól.
„Nem féltem (fit) a katonáktól,
Sem magától a haláltól."
Kisfaludy K.
FELTAGLAL, (fel-taglal) ősz. áth. Tagokra,
tagonként felvág, felszabdal. Feltaglalni a levágott
marhát. Átv. ért. valamely észmüvet részenként vizsgálat alá vesz. Feltaglc.ini valamely színmüvet.
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FELTAGLALÁS, (fel-taglalás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit feltaglalunk, akár talajdon, akár
átvitt értelemben. V. ö. FELTAGLAL.
FELTAGOL, (fel-tagol) ősz. áth. Tagokra, darabokra felvág. Kizárólag az állati testekről mondják egyedül. A mészáros, hentes f eltagolja a leoáyott
vagy megtilt marhát.
FELTAGOLÁS, (fel-tagolás) ősz. fa. Valamely
állati testnek tagokra, darabokra felvágása, felbontása.
FELTÁK, (fel-ták) ősz. fa. Így nevezik a csizmaziák azon keskeny bőrt, melylyel a varrást belőlről megerősítik. V. ö. TÁK.
FELTÁKOL, (fel-tákol) ősz. áth. Az öszvevarrott bőrre belülről feltákot vet. V. ö. FELTÁR.
FELTAKAR, (fel-takar) ősz. átb. 1) Valaminek takaróját, födelét, leplét stb. fölemeli, s ez által
láthatóvá teszi. Feltakarni ax alvó gyermeket. Feltakarni a teknöben leoö kávásét, feltakarni tavaszszal
a szőlőtőkéket. 2) 1. FELTAKARÍT.
FELTAKARÍT, (fel-tál; :irít) ősz. áth. 1) Valamit magasabb helyre berak, begyűjt. A szénát /eltakarítani a padlásra. 2) Szélesb ért. szerteszórt holmit öszvegyüjt, öszveseper, öszvehány stb. Feltakarííani a szérűről a szalmát, polyuát, szemet. Feltakarüani a (lekaszált) szénát. V. ö. TAKARÍT.
FELTAKARODIK, (fel-takarodik) ősz. k. Magasabb helyre felhordja magát; felkotródik, eltisztul.
A tyúkok esténként feltakarodnak át ülőre. V. ö. TAKARODIK.
FELTAKARÓDZIK, (fel-takaródsik) ősz. belsz.
Takarójából kivetkőzik, kiburkolódik. A nyugtalanul
alvó beteg feltakaródzik. A nagy melegség miatt feltakaródzni. V. ö. TAKARÓDZIK.
FELTALÁL, (fel-talál) ősz. átb. 1) Eddig ismeretlen dolgot napfényre hoz, föllel. Columbus f eltalálta
Amerikát. A puskaport barát találta fel. 2) Valamely
elveszettet keresés által meglel, nyomára jő neki.
Feltalálni át eltévedt gyermeket. Visszaható névmással ám. leleményes, elmés észszel valamely zavarból
kivágja magát. Feltalálni magát. Jól feltaláltad magadat.
FELTÁLAL, (fel-tálai) ősz. áth. Az ételt tálba
töltve feladja az asztalra. Feltálalni a levest, káposztát, becsináUat. V. ö. TÁLAL.
FELTALÁLÁS, (fel-találás) ősz. fa. 1) Eddig
ismeretlen dolognak fóllelét>u, napfényre hozatala.
Amerika feltalálása. Könyvnyomtatás föltalálása. 2)
Elveszett, eltévedt, elrejtett dolognak nyomára jövése. Szökött katona feltalálása. 3) Az észnek azon
különös működése, midőn kétes esetben, zavarban
rögtön eligazodik, leleményen ötleteivel segít magán.
FELTÁLALÁS, (fel-tálalás) ősz. fn. A tálba
öntött, töltött, rakott ételnek feladása.
FELTALÁLÓ, (fel-találó) ősz. fn. Személy, ki
valamit feltalál. A* elveszett pénz feltalálójának jutalmat ígérni. A gőzhajó f eltolt;'íjának Fultont tartják.
V. ö. FELTALÁL.
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FELTÁMAD, (fel-támad) ősz. önh. Tulajdonképen fekvő, nyugvó, hanyag helyzetéből fölkel,
fölemelkedik, de bizonyos belső erőködéssel , s
külső maga megfeszítésével. V. ö. TÁMAD, TÁM.
Jelentése 1) fölkerekedik, de csak élettelen dolgokról
használjuk. Feltámad a szél. Feltámadnak a hullámok. 2) Keresztény ért a megholt embernek teste
feléled. Szállá alá poklokra, harmadnapon holtából
feltámadó. (Apóst. Hitv.). Feltámadt Krisztus e* napon. (Husv. ének). Mindnyájan feltámadunk. (Sz. Pál).
3) Valaki ellen fölzendfil, fölkel. Feltámadni a felsőség ellen.
FELTÁMADÁS, (fel-támadás) ősz. fa. 1) Keresztényi ért. a holt testnek feléledése, sírjából kikelése. Krisztus urunk feltámadása. Hiszem a testnek
feltámadását. (Apóst. hitv.). Várhatsz akár a feltámadás napjáig. 2) Valaki ellen fölkelés, fölzendülés.
V. ö. FELTÁMAD.
FELTÁMASZKODIK, (fel-támaszkodik) ősi.
k. Támaszkodva fölkel, vagy támaszkodva neki dől
valaminek. A részeg ember nagy nehezen feltámaszkodik. Könyökére f eltámaszkodik. V. ö. TÁMASZKODIK.
FELTÁMASZT, (fel-támaszt) ősz. áth. 1) Eszközli , hogy valaki feltámadjon; halott állapotból
életre hoz. Urunk feltámasztotta a halott Lázárt. -')
Valamit támasz segedelmével felállít, fölemel, megerősít Dúctokkal feltámasztani a dulékeny sSvényt.
Állat könyöklő kezére feltámasztani. V. ö. TÁMASZT.
FELTÁMOLYOG, (fel-támolyog) ősz. önh. Nagy
nehezen, ide-oda támaszkodva fölkel, fölemelkedj'*.
A részeg ember feltámolyog székéről.
FELTÁMOGAT, (fel-támogat) ősz. áth. és gyakor. 1) Több dulékeny vagy eldült tárgyat ég ymásután feltámaszt, felállít, megerősít. \FellamogiUni a
széltől levert csemetéket. Feltámogatni a tekebi utókat.
2) Ugyanazon tárgyat több támaszszal, dúczca ál megerősít. Feltámogatni a dűlő sövényt, a ferdéire rakott
kazalt. V. ö. TÁMOGAT.
FELTÁNTOROG, (fel-tántorog) ősz. önh. 1)
Tántorogva fölkel, fölemelkedik. Az elszéditU vagy
részeg ember feltántorog. 2) Tántorogva folmegy valahová. Feltántorogni a második emeletre. V. ö. TÁNTOROG.
FELTAPASZT, (fel-tapaszt) ősz. átb. Ragadós
anyagot, vagy ragadós anyag által valamit tapasz
gyanánt fölken, felragaszt, felmázol valamire. Feltapasztani az angoltapaszt a persenésre. A sarat feltapasztani a házfalra. A hirdetményeket feltapasztani a
szegletekre. V. ö. TAPASZT.
FELTÁR, (fel-tár) ősz. áth. 1) Kaput, ajtót,
ablakot egészen felnyit, és nyitva hagy, vagy átv.
ért. a kapu, ajtó, ablak által elzárt tért, udvart, teremet nyílttá teszi. Feltárni a templomot, szobát, udvart. 2) Szélesb ért eltakart, elfödött, elrejtett dolgot felfód, láthatóvá tesz. Feltárni a rejtett kincseket.
Feltárni a szív titkait. V. ö. TÁR, áth.
FELTÁRS , (fel-társ) ősz. fn. A hivatal-, rangsorozatban, különösen a katonaságnál azon személy.

FELTART—FÉLTÉKÉNT
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ki közvetlenül előtte áll tiszttársának. A káplár feltárta át örmetter, été a hadnagy stb.
FELTART, (fel-tart) ősz. áth. Valamit magasra
fogra, emelve tart. Feltartani a fejel, ketet. Feltartani a hotttA ruhát. Átv. ért tulaj d. ragu névvel :
valamit kizárólag mint birtokot tulajdonit valakinek.
Jobban : fentart. Ett fel- v. fentartom örSköteimnek.
A hátat f eltartom magamnak. Néba ám. jogot tart
valamihez. Át ügyhöz ttólátt máikorra tartja fel ma-

nösen ki kedvesét másoktól félti. V. ő. FÉLT. Féltéke
*y férj, féltékeny nő. Féltékeny neretS.
FÉLTÉKÉNYEN, (fél-t-é-kény-en) ih. 1. FÉLTÉKENYÜL.
FÉLTÉKÉNYKÉDIK, (fél-t-é-kóny-kéd-ik) k.
m. /. itékényktíd-tem, —tél, —étt. Folytonos féltésben,
szerelemféltésben szenved. V. ő. FÉLTÉS.
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FELTARTÁS, (fel-tartás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit feltartunk. V. ö. FELTART.
FÉLTARTÁS, (fél-tartás) ősz. fn. A szükséges
élelmezés felének megadása. Feltartott adni a aolgánaí. pl. ebédet, de vacsorát és reggelit nem.
FELTARTÓZTAT, (fel-tartóztat) ősz. áth. Valakit elmenni, távozni valamely akadályvetés által
nem hagy, nem enged. Fdtartóttatni a vendéget. Feltartóztatni vámokon át utasokat. Szélesb ért akadályoz, működni, haladni nem enged, megállít Feltartóttatni a kocsikat, hajókat. Feltartóztatni valamely
ügyet. Feltartóztatni a munkátokat. V. ö. TARTÓZTAT.
FELTARTÓZTATÁS , (fel-tartóztatás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit menésében, haladásában, működésében akadályozunk, megállítunk, késleltetünk. Vendégek, ittatok, szekerek, hajók feUartóztatáta. V. ö. FELTARTÓZTAT.
FELTÁRUL, (fel-tárul) ősz. önh. 1) Zárt, becsukott tér vagy annak kapuja, ajtaja stb. felnyílik.
Feltárulnak a kapuk, ajtók. Feltárul át ellenség elbtt
a vár, a vendégek előtt a mulató terem. 2) Átv. ért a
rejtek, titok, elfödött, eltakart valami nyilvánossá
lesz, köz tudomásra jő. A történetbuvárok előtt feltárulnak a régilégek. V. ö. TÁRUL.
FELTASZIGÁL, (fel-taszigál) ősz. áth. és gyakor. Több tárgyat egymás után feltaszítva eldönt,
taazigálva felforgat Felíattigálni át útban állókat. V.
ö. TASZIGÁL.
FELTASZÍT, (fel-taszít) ősz. áth. 1) Valamit
vagy valakit taszítva feldönt, lábáról leüt. Fellanílani
könyökkel a tintatartót, a borot palaetkot. 2) Taszítva
magasabb helyre tol valamit A ládát koretolyán feltatttíani a itekérre. 3) Aljas nyelven ám. nőszemélyt
teherbe ejt
FELTÁT, (fel-tat) ősz. áth. Tátva felnyit, szétterjeszt Mondják különösen a szájról. Feltátani a
ttájat. Tátid fel már a ttodat, azaz beszélj. V. ö.
TÁT.
FELTATAROZ, (fel-tataroz) ősz. áth. Tatarozva , azaz kifoltozva, megjavítva, kiigazítva felkészít
Feltatarotni a megrongált hajót, át óctka háttetSt.
FÉLTEKE, (fél-teke) ősz. fn. A tekének fele,
akár egész tömegében véve, akár csak fólszinét tekintve. A fSldnek féltekéje. V. ő. TEKE.
FÉLTÉKÉNY, (fél-t é-kény) mn. tt. féltékény-t
t. —ét, tb. —ék. Aki a féltésre igen hajlandó; külö-
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FÉLTÉKENYSÉG, (fél-t-é-kény-ség) fn. tt/<0tékényiég-ét. Szenvedély, melynél fogva kedves birtokunkat vágytárstól, elveszéstől féltjük. Féltékenységgel viseltetni Mrtlnk, rangunk veszélyeztetői iránt. Kfi.önösen, midőn a házasok vagy szeretők attól félnek,
hogy házastársuk vagy kedvesök máshoz pártol el.
V. ö. SZERELEMFÉLTÉS.
FÉLTÉKENYÜL, (fél-t-é-kény-fil) ih. Valamely
kedves birtokot mástól, veszélytől, vágytárstól féltve. Féltékenyül örteni gyermekét, nejét, kedveiét.
FEL-, jobban : FÖLTEKER, (föl-teker) ősi.
áth. Valamit tekerve, tekerés által felhúz, vagy felkanyarít valamire. A kötelet föltekerni a csigára, etigarúdra. V. ö. TEKER.
FEL- v. FÖLTEKERÉDIK, (föl-tekerédik) ősz.
k. Körülfonódva felszorul valamire. A kötél fSltekeredik a forgatott hengerre. Át iszalag föltekeredik a fa
derekára. Afonálföltekeredikatortóra. V. ö. TEKERÉDIK.
FEL-, jobban: FÖLTEKERGET, (föl-tekerget)
ősz. áth. és gyakor. 1) Valamit körülfonva, kerékvagy tekealakban felhúz, felszorít valamire. Föltekergetni a kötelet, fonalat. 2) Hengerded alakban öszvehajtogat. Fóltekergetm a kóláéinak való tétttát. V. ő.
TEKER.
FEL-, jobban : FÖLTEKERGÖZIK, (föl-tokergözik) 1. FELTEKERÉDIK.
FEL-, jobban: FÖLTEKERÍT, (fól-tekerít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valami fóltekeredjék.
FEL-, jobban : FÖLTEKERÜL, (föl-tekernl)
ősz. önh. Saját erejénél fogva felfonódik , körülfonódik. A kígyó föltekerül áfára.
FEL-, jobban : FÖLTEKINGET, (föl-tekinget)
ősz. áth. és gyakor. Több ízben , ismételve föltekint,
felkacsingat. V. ö. FELTEKINT, TEKINGET.
FEL-, jobban : FÖLTEKINT, (föl-tekint) ősi.
öuh. Szemeit fölemelve egy pillanatot vet; magasra
tekint Feltekinteni át égre.
FEL-, jobban : FÖLTEKINTÉL, (föl-tekintél)
ősz. önh. 1. FELTEKINGET.
FEL-, jobban : FÖLTEKINTGET, 1. FÖLTEKINGET.
FEL-, jobban : FÖLTERÍT, (fól-terit) ősz. áth.
Valamit más tárgy fölé, magasabb, emeltebb helyre
terít. Fölteríteni a nedvet ruhát a kerítésre, a padlásra. Fölteríteni a bundát a baglyára. A dunnát fSUeríteni át ágyra. Át abroszt fölteríteni át atttalra.
Tárgyeset nélkül ám. az asztalt evésre szükséges eszközökkel ellátja, elkészíti. Már fölterített át inat, lehet tálaim. V. ö. TERÍT.
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FEL-, jobban : FÖLTERJESZT , (fól-terjeszt)
ősz. áth. 1) Valamit elteijesztve felmutat, fölemel.
Fölterjeszteni a tenyereket. 2) Átv. ért. valamely ügyet,
kérelmet, indítványt, tervet stb. felsőbb helyre benyújt. Valamely társulat szabályait helybehagyás végeit fölterjeszteni át illető kormánynak.
FEL-, jobban : FÖLTERJESZTÉS, (föl-terjesztés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit fölterjesztünk;
vagy maga az irat is. V. ö. FELTERJESZT.
FÉLTÉS, (fél-t-és) fű. tt. jéltée-t, tb. — ék. Aggodalom , valamely kedves tárgy lehető elvesztése
vagy veszélyeztetése miatt Becsület; rangféltés. Feletég-, szerelemféllés. V. ö. FÉLT.
FÉLTESTVÉR, (fél-testvér) ősz. fn. Aki csak
apui, vagy csak anyui egy testvér valakivel. Másképen : mostohatestvér.
FEL-, jobban : FÖLTÉSZ, (föl-tész) ősz. áth.
1) Valamit felhelyez valahová. Föltenni valamit a
szekérre.
„Fölteszem a tulipántos ládámat,
Furulyámat, dudámat."

Népd.

A könyvet föltenni a szekrény tetejére. 2) A fejrevalót
fejére teszi. Föltesti a kalapot, sipkát. Föltette az
Orbán süvegét. (Km.). 3) Feltüz, felszúr. Föltenni
kalpag mellé a kócsagtollat. Föltenni a város tornyára
a tászlót. Föltenni a foronybell keresztet. 4) Valamely
fogalmazást, gondolatot, ügyet, levelet stb. Írásba
foglal. Föltenni a vármegyei felírást. Föltenni a körlevelet. 5) Valamire elhatározza magát, fogadást tesz.
Föltette, hogy megjobbítja magát. Föltette magában,
hogy boszút áll. 6) Valamit képzeletileg valónak állít.
Tegyük fel, hogy a nap forog a föld körül. Fölteszem,
hogy X városnak tíz éter lakosa van. 7) Valamit oldásul felad, vagy jutalmul ígér. Pályakérdéseket tenni
fel. Dijt, jutalmat tenni fel a versenyezöknek. 8) Valakiről, valaki felől gyanít, gondol, hisz valamit. Én
föltesttm felöle , hogy becsületes ember. Hogyan tehetsz
föl rólam olyasmit f
FEL- v. FÖLTÉT, (fel- v. föl-tét) 1. FELTÉTEL.
FEL- v. FÖLTÉTEL, (fel- v. föl-tétel) ősz. fn.
1) A szerződésnek, alkunak, egyezkedésnek stb. azon
pontja, melyhez a végrehajtást, teljesítést kötjük. A
várt azon feltétel alatt adni fel, hogy szabadon ki lehessen belőle takarodni. A feltételt megtartani, teljesíteni, vagy megstegni. Nehéz, elfogadhatatlan feltételek.
Kedvetö feltételek. 2) Fogadott szándék, valaminek
teljesítésére. Erős, eltökélett feltétel. 3) Valaminek
magasabb helyre felállítása, feltüzése. V. ö. FELTESZ.
FEL- v. FÖLTÉTELÉS, (fel- v. föl-tételes) ősz.
mn. Bizonyos feltételtől függő ; csak úgy teljesítendő,
létezendő, ha más kitűzött, kikötött pont teljesíi vtni
fog. Feltételes fegyvernyugvást kötni. Észtani ért. fel- \
tételes Ítélet, melynek igaz volta bizonyos félti';.eltol .
függ, pl. Ha vétettél, bűnhődnöd kell, mi egyszersmind i
fellételes mondat.
AKAD.

NAOT SZÚTÁU. II.

KÖT.

FEL- v. FÖLTÉTELÉBEN, (fül- v. föl-tételesen) ősz. ih. Bizonyos föltétel vagy föltételek kikötése mellett Föltételesen adni fel a várat.
FEL- v. FÖLTÉTELE l'LEN, (fel- v. fol-tételetlen) ősz. mn. Feltétel nélküli, általános, rövidebben : föltéllen. Fflíételetlen átengedése valamely jószágnak. Bölcsészeti ért. önálló, belső szükségből létező, mástól nem függő.y Az isten feltételetlen oka, kútfeje a világnak. Határozóilag ám. feltételetlenül.
FEL- v. FÖLTÉTELETLENÜL, (fel- v. föl-tóteletlenül) ősz. ih. Feltétel nélkül, általánosan. Át
ajánlott békét feltételetlenül elfogadni. V. ö. FELTÉTEL.
FEL- v. FÖLTÉTELEZ, (fel- v. föl-tételéz)
ősz. áth. Valamit feltétel gyanánt kivan, kiköt. A
miinek Mezese feltételezi a müalkotónak leleteiét. A
béke fenmaradására feltételezni a viszonyos fegyvernyugvást.
FEL- v. FÖLTÉTELEZÉS, (fel- v. fól-tételózés) ősz. fn. Föltétel gyanánt kikötés.
FEL- v. FÖLTÉTLEN, 1. FELTÉTELETLEN.
FEL-, jobban : FÖLTETSZIK, (föl-tetszik) ősz.
k. 1) Alantabb helyzetéből fölemelkedve, látszatóvá
lesz. Föltetszenek a völgyből fellóduló seregek. 2) Különösen szembe ötlik , feltűnik , a szemek fennakadnak rajta. Idegen vagy régi viselete , ruhaszabása által legott föltetszik.
FEL-, jobban : FÖLTETT, (föl-tett) ősz. mn.
1) Ami fel van helyezve valahová, különösen fejre
tett föveg. Föltett kalap, süveg. Föltett kalappál menni
a szobába. 2) Bizonyos eltökéléssel szándékolt. Föltett akarat, szándék.
FEL- v. FÖLTISZT, (fel- v. föl-tiszt) ősz. fn.
Az austriai ezeredeknél, a hadnagyok és kapitányok
feltisztek. Az őrnagy, alezeredes és ezeredes fő vagy
törzstisztek. Az őrmesterek, káplárok, és szabadosok
altisztek.
FEL- v. FÖLTISZTOGAT, (fel- »-. fól-tísztogat) ősz. áth. Tisztogatva feltakarít, fölseper, felmos
stb. Felliszíogatni a szemetes udvart. A sáros szobát,
poros bútorokat feltísztogalni. V. ö. TISZTOGAT.
FEL- v. FÖLTISZTOGATÁS, (fel- v. föl-tisztogatás) ősz. fn. A szemétnek , mocsoknak , szenny
nek stb. feltakarítása, felmosása, feltörölgetése stb.
FEL- v. FÖLTISZTSÉG, (fel- v. föl-tisztség)
ősz. fn. Feltiszti hivatal és rang az ezeredeknél, milyenek az : ál- és felhadnagyság, a másod- és első
kapitányság. Összerü ért. a feltisztek együtt véve.
V. ö. FELTISZT.
FELTÍZ, erdélyi falu Csik székben; helyr. Feltíz-en, —re, —rSl.
FELTOBÁKOL, (fel-tobákol) ősz. áth. l.'FELBURNÓTOL.
FELTOL, (fel-tol) ősz. áth. Alantabb helyről
magasabbra tol valamit. Feltolni a talicskát a dombra.
FELTOLAKODIK, (fel-tolakodik) ősz. k. Az
előtte levő akadályokat ide-oda tologatva, taszigálva
50
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getni a leapadt boros hordókat. Az aljabort át eetetes
palaczkokba feltöltögetni. V. ö. FELTÖLT.
FELTÖR, (fel-tőr) ősz. áth. 1) Erőszakos töréssel felnyit valamit Feltörni a boros pinetéket. Feltörni a házat. Feltörni a diót, mogyorót, a szilvamagot. Feltörni a pecsétet. 2) Az eddig szántatlan mezőt,
gyepet felszántja. Feltörni a marhalegelöt. 3) A testnek valamely részét erős dörzsölés által fölsérti, fölsebesíti. Az iga feltöri a* ökör nyakát. Át újonc* lovas
feltöri farát, czombját. A etitma feltörte a lábát. A
kasza, kapa feltöri a gyönge tenyeret.
FELTÖREKSZIK, (fel-törekszik) ősz. k. Iparkodik, egész erejével rajta van, hogy feljuthasson,
magasra emelkedhessek.
FELTÖRÉS, (fel-törés) ősz. fn. 1) Cselekvő
ért. valaminek erőszakos elrontással járó felnyitása.
Ajtó-, láda-, dió-, mondolafellörét. Gyep feltörése.
Peuét, levél, végrendelet feltörése. 2) Szenv. ért. erőszak általi felszakadás, felsérülés, kiscbesedés. Nyak,
tenyér, lábak feltörése.
FELTÖRET, (fül-töret) ősz. mivolt. 1) Másnak
meghagyja, megparancsolja, hogy törjön fel valamit
Hajdúk állal feltöretni a tolvajok tanyáját. 2) A törést valamely eszköz által hajtja végre. Járommal
feltöretni az ökör nyakát. 3) Az eddig szántatlan parlagot ekével felhasogattatja. Feltörelni köles alá a
gyepet. V. ö. TÖRET, TÖRTET.
FELTÖRIK, (fel-törik) ősz. k. 1) Valamely erőszak által törést szenvedve felnyílik, szétválik. Dongéletekre feltörik a* ajtó. Kalapács alatt feltörik a
dió, a baraezkmag. 2) Csiszolás, dörgölés által kisebesedik, sérelmet kap, felhólyagosodik. Feltörik a tenyere. Feltörik az igát ökör nyaka. V. ö. TÖRIK.
FELTÖRLÖGET, (fel-törlöget) ősz. áth. és
gyakor. Lassan-lassan, egymás után feltöröl valamit.
Feltörölgetni v. -törlögeini a vizes asztalokat. V. ö.
FELTÖRÖL.
FELTÖRÖDIK, (fcl-törődik) ősz. belsz. Folytonos dörzsölés, csiszolás, súrolás által feltörik, fólsebescdik. Gyalogolátban feltörődött a tarka, lovaglásban a fara.
FELTÖRÖL, (fel-tőről) ősz. áth. Szennyet, piszkot, port stb. törölve feltisztít. Fellörölni a bútorokra
szállott port, a* asztalra cseppent ételt. V. ö. TÖRÖL.
FELTÖRÖLGET, (fel-törölget) ősz. gyak. átb.
1. FELTÖRLÖGET.
FELTÖRT, (fel-tört) ősz. mn. Ami fel van törve. Feltört pecsét, levél. Feltört nyak, láb. Feltört dió,
mondola. Feltört ajtó, kapu, szekrény, láda.
FELTÖRVÉNYSZÉK, (fel-törvény-szék) ősz.
fn. Törvényszék, melyhez az alsóbb bíróságok Ítélete
fölebb vitetik, fölebbeztetik ; főtörvényszék.
FELTÖRVÉNYSZÉKI, (fel-törvény-széki) ősz.
mn. Feltörvényszékhez tartozó, arra vonatkozó, attól
származott stb. Feltörvénytzéki bíró, ítélet.
l ::LTÖVI8ÉL, (fel-töviséi) ősz. áth. Tövissel
FELTÖLTÖGET, (fel-töltöget) ősz. áth. és gya- mogra! tetéz. Feltövitelni a kerített, a sövényt. V. 6.
kor. Ismételve, egymás után feltölt valamit. FeltöltS- TŐ V!'-.

fólvergődik valahová. Sok nép között feltolakodni a
várba. V. ö. TOLAKODIK.
FELTOLLAZ, (fel-tollaz) ősz. ath. Tollal vagy
tollakkal felékesít, feldíszít, felpiperéz. Felt állatni a
kalapot, süveget.
FELTOLÓDIK, (fel-tolódik) ősz. belsz. Tolódva
felmagasodik, fölemelkedik, felcsúszik, f eltolódik a
vakondok túrta föld. Feltolódik az árví* hajtotta homok. Feltolódik a nyargaló csikós Ungujja, gatyatzára. V. ö. TOLÓDIK.
FELTOEJA, erdélyi falu Kécdi székben; helyr.
Feltorjá-n, —rá, —ról.
FELTORLASZT, (fel-torlaszt) ősz. áth. Egymás
fölé hajtva, tolva felhalmoz, magasra emel. A förgeteg feltorlasztja a hullámokat. Át áruit feltorlatttja a
föoenyeí. A folyóba vert czölöpök feltorlatttják a tájt.
V. ö. TORLASZT.
FELTORLÓDIK, (fel-torlódik) ősz. belsz. Egymás fölé hajtva, tolva és megszorulva felhalmozódik,
feltornyosodik. Feltorlódik a sűrűén menő, ét akadályba UtkötSjég. Feltorlódik tátonyot helyeken a homok, gitgat.
FELTORNYODZIK, (fel tornyodzik) ősz. k.
Torony gyanánt fölemelkedik, felmagasodik. Feltörnyodtanak a porfellegek, a felhők. Képes és nagyító
kifejezés.
FELTORNYOSODIK, (fel-tornyosodik) ősz. k.
1. FELTORNYODZIK.
FELTORNYOZ, (fel-tornyoz) ősz. áth. 1) Toronynyal ékesít, ellát Feltornyotni a királyi palotát,
a vár bástyáit. 2) Torony gyanánt, torony magass&gnyira felhalmoz, fölemel. Nagyító és átv. értelmű
kifejezés.
FELTORNYOZIK, (fel-tornyozik) ősz. k. 1.
FELTORNYODZIK.
FÉLTORONY, falu Hozson megyében; helyr.
Félíorny-on, Féltorony-ra, —ról.
FÉLTŐ, (fél-tő) mn. tt.féUS-t. 1) Amit félteni
kell, drága, kedves. Féltő kincsekkel birni. Ét féltS
portéka. 2) Aki valamit félt FeleségféltS férj.
FELTÖLT, (fel-tölt) ősz. áth. 1) Hiányt töltés
által kipótol. Feltölteni a boros hordókat. Feltölteni a
félig kiürüli patactkokat. 2) Bizonyos folyadékot valamire rátölt javítás végett A* almaecsetre boreczetet,
vagy bort feltölteni. 3) Alacson tért, helyet öszvehordott földdel, homokkal, gazzal stb. fölemel. Feltölteni
a mély udvart. Feltölteni az országutat. Feltölteni a
lapányos kertet. V. ö. TÖLT.
FELTÖLTŐ, (fel-töltő) ősz. fn. Bányászok
nyelvén ám. bányászlegéuy, vagy bányai napszámos,
ki az érczeket az olvasztó kcmcnczébe töltögeti.
FELTÖLTŐDIK, (fel-töltödik) ősz. belsz. Holmi anyagok öszvegyfilése, s megkeményedése által
felhalmozódik, fölemelkedik. Árvízkor a partok mellékein a fövény feltöltSdik.
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FELTUD, (fel-tűd) ősz. áth. Valamit beszámit
valakinek, máskép : betud. A kártételeket feltudni a
gondatlan ételednek.
FÉLTUDÓS, (fél-tudós) ősz. mn. és fn. Valamely tudományban , vagy általán a tudományokban
félig'jártas, nem alapos ismeretekkel bíró.
FELTUHAD, (fel-tuhad) ősz. önh. Felhalmozódik, mintegy mértéken túl felduvad, feldagad.
FELTUHASZT, (fel-tuhaszt) ősz. áth. Felhalmoz, főitetéz, mértéken túl feltolt, s mintegy felduvaszt.
FELTÚR, (fel-túr) ősz. ath. Valamit túrva feltör, felhány, febzakgat. Feltúrni a földet. A disznók
feltárják a mezőt, utat. A vakandok feltúrja a rétet.
Átv. ért. valamit rendetlenül öszvevissza forgat. Feltúrni az agyi ruhát. Feltúrni a kitálalt ételt. V. ö.
TÚR.
FELTURKÁL, (fel-turkál) ősz. áth. Valamit
folytonosan vagy ismételve túrve feltör, felhány, felforgat. A sertések felturkálják az ugart, az elásott
csontokat. V. ö. TURKÁL.
FELTÚROSODIK, (fel-túrosodik) ősz. k. Túróssá lesz, azaz dörzsölés, csiszolás által fölsebesedik.
Feltúrosodik a nyerges ló háta. (Közös lónak túrós
a háta). V. ö. TÚRÓS.
FELTŰNIK, FELTŰNIK, (fel-tünik v. -tűnik)
ősz. k. 1) Látszatóvá lesz, különösen, alantabb helyről magasabbra emelkedvén, szembe ötlik. Feltűnnek
az ellenség zászlói, fegyverei. A búvár fellUnik a víz
alól. 2) Különössége miatt a ügyeimet magára vonja.
Ruhája, szokatlan viselete igen feltűnik.
FELTŰNŐ, (fel-tünö) ősz. mn. 1) Általán, ami
látszatóvá lesz, szembe ötlő. A látkörön feltűnő tornyok, magasabb épületek. 2) Különös figyelmet gerjesztő. Feltűnő viselet. Éten ifjú arcza igen feltűnő.
FELTÜNÖLEG, (fel-tünöleg) ÖBZ. ih. Szembeötlő módon.
FELTÜR, (fel-tür) ősz. áth. Valamit tűrve, azaz
rétegekre hajtogatva feltol, felnyom. Mondják tulajd.
a ruhaszárakról és ujjakról. Felttirni a gálya.-, nadrágszárat. Feltlirni az űng-, dolmány új ját. Átv. ért.
feltüri az orrát, azaz megharagszik valamiért.
FELTÜREKÉZIK, (fel-türekézik) ősz. k. Ruháját feltürögeti. A dolgozó kovácsok, lakatosok, asztalosok feltürekeznek. Átv. ért. valamely munkára,
különösen birkózásra készül. Feltürekeztek a legények.
FELTÜRKÖZIK, FELTÜRÖDZ1K, FELTÜRÖDZKÖDIK, 1. FELTÜREKÉZIK.
FELTÜSKÉZ, (fel-tüskéz) ősz. áth. Valamit
tüskével, azaz tüskebokrot gályáival, ágaival födöz,
tetéz. Feltüskézni a kertárkot, az udvar palánkját.
V. ö. TÜSKE.
FELTÜZ, (fel-tüz) ősz. áth. Tulajd. valamit tűvel felszorít, fclcsiptet valahová. A gallért feltütni a
ruhára. A szalagot feltütni a kalapra. A ruhára feltüzni az illető tulajdonos nevét. Átv. és szélesb ért.
valamit bizonyos helyre felszúr, felállít. Feltütni a
zászlókat a vár toi-nyaira. A mérnöki póznákat felfűzni
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a határ dombjaira. A kócsagtollat feltütni a süvegbe.
V. ö. TŰZ, áth.
FELTÜZEL, (fel-tüzel) ősz. áth. 1) Tűzre felhasznál, feléget valamit. Fa szűkében feltüzelni a sövényt, a destkapalánkot. 2) Átv. ért föllelkesít, valamely vállalatra, merényre felbuzdít, felösztönöz.
Vdb's hadibeszéddel feltüzelni a vitetek sziveit. V. ö.
TÜZEL.
FELTÜZELÉS, (fel-tüzelés) ősz. fn. 1) Tűzre
felhasználása, fölégetése valaminek. 2) Föllelkesítés,
f Öl hevítés, felbuzdítás valamely tettre, merényre.
FELTÜZESÉDIK, (fel-tüzesédik) ősz. k. 1)
Belsőleg valamiért fölhevül, haragra, boszuságragerjed. 2) Hirtelen vörös szín futja el. Feltüzesedik az
arcza. Szokottabban : kitílzesedik.
FELTÜZESÍT, (fel-tüzesít) ősz. áth. Átv. ért.
ám. a vért rendkívül fölhevíti; valakit hirtelen boszuságra, haragra gerjeszt, vagy valamely merényre
felbiz'at. Feltlizestíeni az ifjú képzeletét. A vitéze/cet
feltüzesíteni át ellenség ellen. V. ö. TÜZESÍT.

FELTÜZESÜL, (fel-tüzesül) ősz. önh. 1. FELTÜZESÉDIK.
FELUGOR, (fel-ugor) ősz. önh. 1. FELÚGRIK.
FELUGRÁL, (fel-ugrál) ősz. önh. 1) Gyakorta
felugor valahová, vagy több különböző helyre egymás
után. A játszó gyermek felugrál a dajka ölébe. A csintalan fiú felugrál a pamlagra. Az ujoncz lovasok gyakorlatul valamely szelíd lóra ugrálnak fel. 2) Néha,
többekről lévén szó, ám. hirtelen fölkel, lábra kap.
Trombitaszóra felugráltak a táborban heverészb' vitézek. V. ö. UGRÁL.
FELUGRASZT, (fel-ugraszt) ősz. áth. 1) Felugrani késztet vagy kényszerít. A paripát felugrasztani a töltésre. 2) Fölkerget. A nyulat felugrasztani
a bokorból. Bottal felugrasztani a léhutő cselédet. V.
ö. UGRASZT.
FELUGRAT, (fel-ugrat) ősz. áth. Átv. ért azt
teszi, hogy valamely lekötött, leszegezett, lenyomott
ruganyos test hirtelen felbillenjen, visszarugódjék.
Felugratni a kézij idegét. Felugratni a lehajtott faágat. Továbbá : valaminek árát fölemeli. Felugratni
a kényéi' árát. Tárgyeset nélkül, s tulajd. ért. aui.
paripástul valahova felugrik. Felugratott a partra.
FELUGRIK, (fel-ugrik) ősz. k. 1) Emeltebb,
magasabb helyre ugrik. Földről felugrani a székre,
székről az asztalra. Felugrani a lóra, a nyeregbe. 2)
Hirtelen fölkel, lábra kap. A vészharang hallatára
felugrani az ágyból. V. ö. UGRIK, és UGOR.
FELÚJÍT, (fel-újít) ősz. áth. 1) Úgy felkészít,
hogy új gyanánt lássék. Felújítani a házat, szobát.
2) Ismétel, újra cléhoz, megemlít, megígér valamit.
Szokottabban : megújít. Felújítani a régi panaszokat.
Felújítani az elhagyott szokásokat. Felújítani a telt
fogadást.
FELÚJJ, (fel-újj) ősz. fn. Egyedül ujjból álló
ruhadarab, melyet ruhakémélés végett húzunk fut a
kézre. Az íróasztalnál felújjat ölteni.
50*

FÉLÚJJ—FELÜGYELŐSÉG
FÉLÚJJ, (fél-újj) ősz. fn. 1) A felöltő ruhának
rövid újjá, mely a karnak csak felét takarja. 2) 1.
KARMANTYÚ.
PELUJÚL, (fel-ujúl) ősz. önh. 1) Régi alakjából kivetkőzik, B ismét mintegy újjá lesz. Új birtokot
lettében felttjulí a* elhagyott épület. 2) Ismételve elekéről, szóba, emlékezetbe jön. Felujiilnak régi teleink,
térelmeink. 8) Új erőt vesz, megenyhül. A pihenés
után felvjulni. V. ö. ÚJ, ÚJUL.
FELUNDOBÍT, (fel-undorít) ősz. éth. Undorra,
utálatra gerjeszt A zagyvalék-élei felundorítja a gyomrot. V. ö. UNDOR, UNDORÍT.
FELUNDORODIK, (fel-undorodik) ősz. k. Undorra, utálatra gerjed, csömört kap. BUdöt haltól f elundorodott a gyomra.
PELUSZÍT, (fel-uszít) ősz. áth. Tulajd. ebet
u«tu / biztató szóval valaki v. valami ellen felbíztat.
A háti komondort feluttUani a tolvajokra. A mélák
kutyákat feluttítani ás elttabadult vágómarhára. Átv.
ért. valaki ellen felbujtogat valakit; mi egyébiránt
csak alsó beszédbe való.
FELUSZÍTÁS, (fel-uszítás) ősz. fn. Az ebnek
uttu ! biztató szóval ösztönzése valaki v. valami ellen.
FELUTAZIK, FELUTAZIK, (fcl-útazik) ősz.
k. Alantabb fekvő vidékről magasabbra utazik. Álföldről felutazni a kárpáti vidékre. Petiről felutazni
Béetbe.
FELÜDÍT, (fcl-üdít) ősz. áth. 1) A betegest,
elnyomorodottat erőre segíti, felgyógyítja. 2) Felébreszt.
FELÜDÜL, (fel-űdül) ősz. önh. 1) Beteges,
nyomorodott állapotból erőre kap, felgyógyul; fölelevenedik, magához tér. 2) Fölébred, föleszmél. V.
ö. ÜDÜL.
FELÜDÜLÉS, (fel-űdUlós) ősz. fn. Testi egészségnek visszanyerése; épercdés. Betegség utáni felüdülés.
FELÜGET, (fel-üget) ősz. önh. Ügetve íölmegy,
fölsiet valahová. V. ö. ÜGET.
FELÜGYEKÉZIK, (fel-ügyekézik)ösz. k. Ügyekezik, rajta van, hogy valahová feljusson, felkapjon,
fölemelkedjék. V. ö. ÜGYEKEZIK.
FELÜGYEKSZIK, 1. FELÜGYEKÉZIK.
FELÜGYEL, (fel-ügyei) ősz. öuli. Fclható ragu
névvel jár, s ám. valamire vigyáz, gondot visel. Felügyelni a hátra, etelédekre, gazdatágra. V. ü. ÜGYEL.
FELÜGYELÉS, (fel-ügyelés) ősz. fn. FeUigyácás valamire, gondviselés. A hátat hű eteU'd felügyeletére bírni. Gondot, leltíeiméretei felügyelet.
FELÜGYELŐ, (fel-ügyelő) ősz. fn. Személy,
ki valamire felvigyáz, gondot visel. Sünházi felügyelő,
datdatági felügyelő".
FELÜGYELŐI, (fel-ügyelői) ősz. mn. Felfigyelőt illető, arra vonatkozó. FtlttgytlSi jog ét kötelesség.
FELÜGYELŐSÉG, (fel-ügyelőség) ősz. fű. 1)
Felügyelői hivatal, szolgálat, tisztség. 2) Felügyelői
kar, felügyelői személyzet.

FELÜL—FÉLÜLHAL ADHATLANUL
FELÜL, (l), (fel-fii,/# szótól) névutó. Valaminek mellékén, felől való részén. Pút felül fekttik,
ám. Pest felőli részen. Egy felül
mát felül, azaz
egy részben
más részben, vagy egy részről
más részről. Különbözők : felül; és felül v. fölül.
FELÜL, (2), (fel-ül) ősz. önb. Magasabb, emeltebb belyre ül. Felülni a* asztalra. Felülni a ntkérre,
bakra, lóra. V. ö. ÜL.
FÉLÜL v. FÖLÜL, (fél- v. föl-ttl) névutó, még
ön, én, Ön, -n ragu neveket is vonz, s a köz életben
az U-t, mint minden ül ragokban, hosszan is ejtik.
Háton felül, aulaion felül. Vároton felül. Erdőn felül. Személyragozva Önmagában nem használják, hanem rajta kisérelében. Rajtam felül, rajtad felül.
Rajtunk felül, rajtok felül stb. Különbözik a fölött
névutótól; ez azt jelenti, hogy valamely tárgy egy
másikra vagy másikon tetőirányosan függ, lebeg stb.
pl. ház fölött, várót fölött repítetnek a madarak. Felül pedig azt teszi, hogy az égtájra vagy sorozatra
nézve valami a másiknál fölebb áll. Vároton felül,
erdőn felül, ám. a várostól, erdőtől éjszakra vagy éjszak felé. Hátamon felül, ám. az én házam felső részén vagy felső szomszédságában. Különbözik : felül,
mely az -n ragot sem kívánja maga mellé. L. FELÜL,( 1). A helyesírásban is egyiket a másiktól megkülönböztetni czélszertt volna az által, hogy a fe'lül-l
mindig fölul-neí irnók.
FÉLÜLCSAPÓ, (félül-csapó) ősz. mn. A malmokban s bányai gépekben felülcsapónak mondatik
a kerék, melyre a víz felülről szakad le, különböztetésül az alidcsapótól, melyet alulról hajt a víz. .
FÉLÜLEG, (fél-ül-eg) fn. tt. félüleg-ét. 1. FELSZÍN.
FÉLÜLEGÉS, (fél ül-eg-és) mn. tt. fe'lüleges-t
v. — ét, tb. — ék. 1. FELSZÍNES.
FÉLÜLEGÉSSÉG, (fél-ttl-eg-és-ség) fn. tt. felülegétség-et. A dolog felszínén megállapodás, vagyis
azon tulajdonság, midőn valaki csak a dolog külsejét ismeri, mélyebb vizsgálatába pedig nem ereszkedik.
FELÜLÉS, (fel-ülés) ősz. fű. Magasabb, emeltebb helyre ülés.

FELÜLET, FELÜLETES, FELÜLETESSÉG,
1. FÉLÜLEG, FÉLÜLEGÉS, FÉLÜLEQÉ8SÉG.

FÉLÜLHALAD, (félül-halad) ősz. áth. 1) Bizonyos tulajdonságra nézve másnál jelesebb, kitünőbb,
előkelőbb, nevezelesb stb. másokat felülmúl. Társait
felülhaladni a tanulásban ét erkölcsökben. 2) Bizonyos
mértéket, magasságot túl ér. A ríker felülhaladta reményünket. Át árvit felülhaladta a partokat. V. ö.
HALAD.
FÉLÜLHALADHATLAN , (félül-haladhatlan)
ősz. mn. Akit vagy amit felülhaladni nem lebet; a
maga nemében legjelesebb, legkitűnőbb. Felülhaladkatlan müvén. Felülhaladhatlan nagylelkűség. Határozóilag ám. felülhaladhatlanul.
FÉLÜLHALADHATLANUL, (félül-halad-hatlauul) ősz. ih. Oly mértékben, oly minőségben, me-
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lyet felölbaladní nem lehet; a maga nemében legjelesebben.
FELÜLÍR, (félül-ír) ősz. áth. 1) A beírt hely
vagy sorok fölé ír valamit. A latin szöveget felülírni,
a magyart pedig alul. 2) Az eredeti zálog-öszvegen
túl még bizonyos pénzmennyiséget beszámít.
FELÜLÍRAT, (félül-irat) ősz. fn. Irat, mely a
beirott hely vagy sorok fölött áll.
FELÜLMÚL, (féliil-múl) ősz. áth. Bizonyos
mértéken túl ér valamit, bizonyos tekintetben jelesebb, derekabb másoknúl. Ezen mű felülmúlja minden
versenytársait.
FELÜLMÚLHATATLAN, FELÜLMÚLHATLAK, (félül-múlhatatlau v. —múlhatlan) Ősz. mn. 1.
FELÜLHALADHATLAN.
FÉLÜLMÚLHATLANUL, (félül-múlhatknul)
ősz. ih. I. FELÜLHALADHATLANUL.
FELÜLŐ , (fel-ülő) ősz. fn. Jeladás, melyre a
lovasoknak lóra kell ülniök. Frlülőt fúni, trombitáim.
FELÜLRŐL, (fel-ül-ről) ih. 1) Azon helyről,
tájról, vidékről, mely fölfelé fekszik. Felülről szárad
a fa. Felülről lekiáltani. 2) Éjszakról. Felülről fú a
tzél. 3) Társadalmi, polgári ért. fensöbb osztálytól,
az uraktól, elöljáróktól. Felülről terjed a fényűzés az
alsóbb osztályok közé. Felülről érkezett pat ancs.
FELÜLTET, (fel-ültét) ősz. áth. 1) Valakinek
meghagyja, megparancsolja, hogy felüljön, vagy valakit felülni segít. Felllltetni lóra a vitézeket. A gyermeket felültetni a székre. 2) Valakinek az első ülőhelyet ajánlja. Felültetni a vendéget az asztal fejéhez. 3)
Valakit ingerlő módon , vagy álokokkal rászed , elámít, valamire rábeszél, tréfából valamit vele elhitet.
Ez németcs kifejezés.
FELÜT, (1), (fel-üt) ősz. áth. 1) Valamit magasra üt. Felülni a laplát. 2) Felállít. Ftlütiti a sátori, tanyát. 3) Valaminek arát fölemeli, fölveri. Felütni a kenyér, hús árát. Felütni az árverési tárgyakat.
Átv. ért. felüti az orrát, valamiért megboszonkodik,
daczosan haragszik.
FELÜT, (2), (fel-üt) ősz. önh. 1) Tulajdonító
ragu névvel ám. kezet ad valaminek vagy valamire.
Felütni az őrmesternek. Felütni katonának. Máskép,
és szokottabban : felcsap. 2) Tájszokásilag segítő ragu névvel ám. valakivel fogad. Üss fel velem, lia nem
hitted. Felütök veled, hogy igaz.
FELÜZ, (fel-üz) ősz. áth. Űzve felhajt, fólkerget valahová. A nyulat az agarak fflüzték a hegyre.
V. ö. ŰZ.
FELÜZEN, (fel-üzen) ősz. önh. Magasabb helyen levőnek üzen. Fel Üzenni a torony őrnek.
FELVADÁSZ, (fel-vadász) ősz. áth. Vadászva
fölkeres, kiirt, elpusztít. Felvadászni a sih-llben lappangó nyulakat. Felvadászni az egész vidék vadait. A
tok közbirtokos mindent felvadász. V. ö. VADÁSZ.
FELVÁG, (fel-vág) ősz. áth. 1) Vúgú eszközzel, pl. fejszével, baltával darabokra felhasogat. Felvágni a tüzelő fát. 2) Éles eszközzel, pl. késsel, olló-
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val fölmetsz, megkezd. Felvágni az egész kenyeret.
Felvágni a kereksajtot. 3) Bemetél, bemetsz. Felvágni
a nevét a padra, fára. 4) Az útban mély nyomokat
csinál. A társzekerek felvágják az országutat. A marhák felvágják a vizenyős mezőt. 5) Valakinek farát
bottal, korbácscsal, vesszővel stb. megveri. Felvágták
a tolvaj gyermekeket. Néha önhatólag tulajd. ragu névvel használják, s ám. felüt, felcsap valakinek vagy
valaminek. Felvágni katonának.
FELVÁGÁS, (fel-vágás) ősz. fn. 1) Felhasogatás. Ülfa felvágása. 2) Fölmetszés. Könyv felvágása.
Kenyér, sajt felvágása. 3) Beiuetszés. A név f elvágása
valamely fára. 4) Felcsapás, kézadás, felütés. V. ö.
FELVÁG.
FEL VAGDAL, (fel-vagdal) ősz. áth. Valamit
apró vagy több darabokra, vagy egymás után felvág.
Felvagdalni a kolbásznak való húst. Felvagdalni disznók számára a tököt. V. ö. FELVÁG.
FELVÁGTAT, (fcl-vágtat) ősz. önh. Vágtatva
nyargal fel magasabb helyre. Felvágtatni a várba.
V. ö. VÁGTAT.
FÉLVÁGTATÁS, (fél-vágtatás) ÖM. fn. Köuyuyü vágtatás, melyet a ló ugorva, de nem kinyujtózkodva tesz. V. ö. VÁGTATÁS.
FÉLVÁGTATVA , (fél-vágtatva) ősz. ih. Nem
sebes vágtatva. " Félvágtad-u nyargalni a felállított
hadsereg elölt.
FELVÁJ, (fel-vaj) ősz. áth. Vájva felhúz , felszakaszt , fölsebesít valamit. A földből ujjakkal felvájni a növénygyökereket. Felvájni a behegedi sebet.
V. ö. VÁJ.
FELVÁJKÁL, (fel-vájkál) ősz. gyak. áth. Vájkálva, azaz folytonosan vájva felszakgat, fölkever,
feláskál valamit. Felvájkálni a himlőt, a varat.
FELVAKAR, (fel-vakar) ősz. áth. 1) Vakarva
felsért. Frloakarni a viszkeleg lábakat. 2) Vakarva
szennyet, mocskot stb. más testből kivesz. Felvakarni
a papirosra ejtett tintát. V. ö. VAKAR.
FELVÁLIK, (fel-válik) ősz. k. Valamely testnek külseje, kérge, héja, tokja stb. felszakad, felnyílik. Felválik az érett dió kopácsa, a bab, borsó hüvelye. Felválik a roszul enyvezett ajtóheveder. V. ö.
VÁLIK.
FEL V ÁLL, (fel-vall) ősz. áth. A magyar törvényben ám. fekvő birtokot, különösen, nemesi jószágot hiteles helyek éa személyek előtt másnak örököd
joggal elad. (Ferenualiter fatetur).
FÉLVÁLL , (fél-váll) ősz. fn. Egyik váll. Felváltra vetni a köpönyeget, mentét, dolmányt. Átv. ért.
jelent megvetést. Félvállal venni valamit, azaz megvetve, nem gondolva vele. Csak felváltról beszél velem,
vagy néz rám.
FELVÁLLAL, (fel-vállal) ősz. áth. Tulajd. valamit vállára vesz fel; de ezen értelme nem divatos.
Átv. ért. valamely terhet, munkát magára vesz; valaminek teljesítésére ajánlkozik; valamely hivatalt,
tisztséget, szolgálatot elfogad. Felvállalni az aratást,
kaszálást. Felvállalni az alispánságot. V. ö. VÁLLAL.
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FELVÁLLALÁS, (fel-vállalás) ősz. fn. Valamely tehernek, munkának teljesítés végett, illetőleg,
kötelességnek, hivatalnak, szolgálatnak etb. elfogadása.
FELVÁLLALÓ, (föl-vállaló) öss. fn. Személy,
ki valamely terhet, munkát magára vesz , valaminek
teljesítésére ajánlkozik.
FELVALLÁS, (fel-vallás) ősz. fn. Valamely
fekvő birtoknak, különösen nemesi jószágnak hiteles
helyek és személyek előtt örökös eladása. Örökös felvallát. (Passió perennalis).
FELVALLÓ, (fel-valló) ősz. fn. Személy, ki
valamit felvall. V. ö. FELVALL.
FELVÁLT, (fel-vált) ősz. áth. 1) Bizonyos nemű pénzt más neművel, de ugyanazon értékűvel fölcserél. A forintot krajetárokra felváltani. A* ezüstöt
aranynyal felváltani. 2) Valamely működésben másnak helyébe áll; tehertől mást fölment, s ő veszi azt
magára. Át őrök bítonyoe időben felváltják egymást.
Válts f el l
FELVÁLTÁS, (fel-váltás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit v. valakit felváltunk. Pénz felváltása. Örök f elváltain.
FELVAN, (fel-van) ősz. önh. Nem fekütt le,
talpon van. Égett éjjel felvoltam. Jobban : fenvan.
FELVÁNSZOROG, (fel-v&uszoi-og) ősz. önh.
Vánszorogva fölkel vagy főimegy valahová. Felvánstorogni át ágyból. Oly gyönge, alig bírfelvánstorogni
át eltS emeletre. V. ö. VÁNSZOROG.
FELVARR, (fel-varr) ősz. áth. 1) Valamit varrva fölerősít, felszorít valahová. A zsinórt, sújtott felvarrni a nadrágra. A gombokat f elvárni a dolmányra.
2) Valamit varrva vagy varrásra felhasznál. Felvarrni
minden fonalat, selymet, cvírnát. Felvarrni egy végpontot, vásznat. V. ö. VARR.
FELVASAL, (fel-vasal) ősz. áth. Bizonyos menynyiségU ruha vasalását bevégzi. A mosónő felvasalta
át üngöket és kendőket. V. ö. VASAL.
FELVÁSÁROL, (fel-vásárol) ősz. áth. Holmi
árukat megvesz, megvásárol. A kereskedői, felvásárolták a piactra hatott gabonát.
FEL-, jobban : FÖLVER, (fól-ver) ősz. áth. 1)
Verve valamit íölerősít, felszorít Fölverni a lovakra
a patkókat. Fölverni a vasal a kocsira. Fölverni a
tárt át ajtóra. Ellentéte : lever. 2) Feltör. Fölverni a
boros pinetéket. 3) Csapkodva, verve feldagaszt. Fölverni a tésttáí, a tojás fehérét. 4) Árverésnél kelleténél többet igér. Fölverték át ócska bútorokat vagy bútorok árát. 5) Felriaszt, fölkelni kényszerít. Fölverni
valakit álmából. 6) Buja tenyészés által valamit elborít A taractkfü fölverte földeinket, a nád reléinket.
FEL-, jobban : FÖL VEREKEDIK, (föl-verekédik) ősz. k. Nagy erőködéssel, fáradsággal fölemelkedik , feljut valahová, főivergődik. A rost úton alig
bírtunk fölverekedni a hegyre.
FEL-, jobban: FÖLVERGÖDIK, (fül-vergödik)
ősz. k. 1. FELVEREKÉDIK.
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FEL- v. FÖLVÉRTEZ, (fel- v. föl-vértéi) ősz.
áth. Vérttel fölfegyverez, fölszen-1. Fölvértezni a nehét lovasokat. V. ö. VÉRT.
FEL- v. FÖLVÉS, (fel- v. fól-vés) ősz. áth. Vúsűvel vagy vésű formájú éles eszközzel fólmetsz, bemetsz valamit A pecsétre felvésni a nevet. V. ö.
VÉSÜ.
FEL-, jobban : FÖLVÉSZ, (föl-vész) ősz. áth.
1) Alant, földön heverő tárgyat fölemel. Fölvenni a
leesett könyvet. Vedd fel, ha elejtetted. 2) Az elhagyott
vagy szolgálat, hivatal nélküli embert magához fogadja. Fölvenni a szegény árvát. Szolgálatba, hivatalba
fölvenni valakit. 3) Valamely ruhát felölt. Fölvenni a
dolmányt, mentét, palástot, köpenyt. 4) Valamit kölcsön vesz vagy akármily pénzt használatul magához
vesz. Ötven éter forintot vett föl a takarékpénztárból.
Minden tőkéjét fölvette. 5) Valamit nehezteléssel fogad. Nem kell minden csekélységet fölvenni. 6) Visszaható névmással egészségi vagy pénzbeli, gazdasági,
vagy más állapoti tekintetben emelkedik, gyarapodik.
Némely kereskedők fölveszik magukat, míg mások buknak. 7) Valamit példa vagy elv gyanánt eléhos, melyből valamit megfejteni akarunk, de ami még tökéletesen megállapítva nincsen. Vegyük fel, hogy a csillagok mind megannyi világtestek, melyek saját lakókkal
bírnak.
FEL-, jobban : FÖLVET, (föl-vet) ősz. áth. 1)
Valamit magasra vet, és pedig függőleges' irányba;:,
s ez által különbözik a feldob igétől, mely íves vonalban szállít fel valamit A kövecsekre játszó gyermekek fölvetik a kövecseket. 2) Lőpor vagy más eszköz
által levegőbe röpít, felszakaszt Fölvetni a kősziklákat puskaporral. Fölvetni a bástyákat. 3) Fölemel,
fölnyit Fölvetni a szemeket át égre. 4) Valamely ruhát csak úgy függőleg magára vesz. Fölvetni vállra
a dolmányt, mentét, palástot. 5) Mondják az ágyról,
midőn az ágyneműket felrakják, főihelyezik reá, midőn felbontás után ismét öszverakják. Vesd föl át
ágyat. 6) Visszaható névmással: valamire felrugaszkodik. Fölveti magát a lóra, kocsira. 7) A kártyát fölvetni, azaz színénél fogva megmutatni. 8) Felszámít
valamit
FEL- v. FÖLVÉTEL, (fel- v. föl-vétel) ősz. fű.
Cselekvés, vagy inkább végrehajtott tény, mely szerént valamit v. valakit fölveszünk. V. ö. FELVESZ.
Cselédek felvétele. Pént felvétele stb.
FEL-, jobban : FÖLVETÉS, (föl-vetés) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valamit fölvetünk, e szónak minden
értelmében. Ágy, kártya fölvetése. Kőszikla fölvetése.
Adósságok, jövedelem fölvetése. V. 5. FELVET.
FEL-, jobban : FÖLVETŐDIK, (föl-vetődik)
ősz. belez. Belső erőszaktól hajtva magasra vetődik.
Felvetődik át alágyujtott lőpor erejétől a kőszikla. V.
ö. VETŐDIK.
FEL-, jobban : FÖL VETTET, (fól-vettet) ősz.
mivelt Alulról működő erő által eszközli, hogy valamely szilárd test magasra vetődjék. IJfporral fölvettetni a bástyafalakat.
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FEL-, jobban : FÖLVEZET, (fól-vezct) ősz.
átb. Magasabb helyre vezet. Föloezetni a vakot a lépcsőkön. Az idegen utasokat fölvezetni a királyi várba.
V. ö. VEZET.
FEL-, jobb.m : FÖLVEZETÉS, (fül-vezetés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit magasabb helyre
vezetünk. V. ö. VEZET.
FEL- v. FÖLVIDÁMÍT, (fel- v. fól-vidámit)
ősz. áth. Valakit komoly vagy szomorú kedélyállapotból vidám kedvre gerjeszt, jó kedvűvé tesz.
FEL- v. FÖLVIDÁMÍTÁS , (fel- v. föl-vidámítás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg hatás, mely valakit
vidám...á tesz.
FEL- v. FÖLVIDÁMÚL, (fel- v. fül-vidámul)
ősz. öuh. Komoly vagy szomorú lelki állapotból vidám kedvre derül. V. ö. VIDÁM, VIDÁMUL.
FEL- v. FÖLVIDÁMULÁS , (fel- v. fól-vidámulás) ősz. fn. A kedélynek azon kellemes állapotváltozása, midőn komorsága vagy szomorúsága eltűnvén, vidámmá leszcn.
FEL- v. FÖLVIDÍT, (föl- v. föl vidít) ősz. áth.
1. FELVIDÁMÍT.
FEL- v. FÖLVIDÚL, (fel- v. fól-vidúl) ősz.
önh. 1. FELVIDÁMÚL.
FEL- v. FÖLVIDULÁS, 1. FELVIDÁMULÁS.
FEL- v. FÖLVIGYÁZ, (fel- v. föl-vigyáz) ősz.
öuh. Valamire különös gonddal ügyel, figyelmét bizonyos tárgyra szegezi. A nevelő felrigydz növendékére. Az éjjeli örök felvigyáznak a boltokra, házakra. V.
ö. VIGYÁZ.
FEL- v. FÖLVIGYÁZÁS, (fel- v. föl vipyázás)
ősz. fű. Szemmel tartó ügyelés, melynél fogva valakire vagy valamire vigyázunk. AVuvut, gondos fö/vigyázás.
FEL- v. FÖLVIGYÁZAT, (fel- v. föl-vigyázat)
ősz. fű. Elv. ért. tény , kötelesség vagy jog, melynél
fogva valamire felvigyázunk. Frlvigynznt alatt tartani
a gyanús személyeket. .1 házul örök felvigyázalctra bíztti. V. ö. FELVIGYÁ/.
FEL- v. FÖLVIGYÁZÓ, (fel- v. f ól vigyázó)
ősz. fn. Tisztviselő személy vagy szolga , kinek kötelessége valamire fölvigyázni.
FEL- v. FÖLYILÁG, (fel- v. föl-világ) ősz. fn.
Altalán minden , mi a földön felül vagy föld felett
van, ellentétül az alvilágnak.
FEL- v. FÖLVILÁGOSÍT, (fel- v. föl-világosit;
ősz. áth. 1) Tulajd. ért. homályos, sötét testet világossá tesz. A nap felvilágosítja a felföldét. A lámpa
felvilágosltja a sülét börtönt. 2) Átv. ért. az ész homályát eloszlatja, vagy valamely homályos eszmét
úgy fejteget, hogy felfoghatóvá legyen. A tudományok
felvilágosítják az embereket. Az értelmes oktató fel>-il<líjosítja az elvont tanokat. V. ö. VILÁGOS.
FEL- v. FELVILÁGOSÍTÁS, (fel- v. föl-világosítás) ősz. fn. 1) Tulajd. ért. a homályos sötét testnek világossá tevése. 2) Atv. ért. az ész homályának
eloszlatása , vagy valamely homályos, elvont eszmé-

nek felfoghatóvá tevése; kétes értelemnek eloszlatása ; a dolog mibenlétének megfejtése. V. ö. FELVILÁGOSÍT.
FEL- v. FÖLV1LÁGOSODÁS, (fel- v. föl-világosodás) ősz. fn. Tulajd. ért homálynak, sötétségnek
eloszlása. Atv. ért. az észnek azon állapota, midőn
az eszmék zavarából kibontakozik, midőn a dolgokról helyes fogalmai vannak. V. ö. FELVILÁGOSODIK.
FEL- v. FÖLVILÁGOSODIK, (fel- v. fól-világosodik) ős:, k. l) Tulajd. ért. a homály, sötétség
eloszlik valamiről. Gyertyagyiijtatkor felvilágosodik a
sötét szoba. 2) Atv. ért. felvilágosodik az ész, midőn a
tárgyakat egymástól megkülönbözteti, midőn a dolgokról helyes fogalmak keletkeznek benne. Felvilágosodik a dolog, midőn úgy tűnik fel elménkbon, mint
valósággal van: midőn nincsenek róla hibás eszméink ; midőn tudomásra jön stb.
FEL- v. FÖLVILÁGOSODOTT, (fel- v. fól-világosodott) ősz. tnn. Atv. ért. a tárgyak felől helyes
fogalmakkal biró; kinek elméje a bölcsészet által ki
van művelve ; alapos ttidományú. Felailágosodott férfi,
század.
FEL- v. FÖLVILÁGOSODOTTSÁG, (fel- v.
föl-világosodottság) ősz. fn. Az észnek azon tulajdonsága vagy állapota, midöu fel van világosodva. V. ö.
FELVILÁGOSODOTT.
FEL- vé FÖLVILÁGOSÚL, (fel- v. föl-világoHÚ!) ősz. önh. Benső működés által, mintegy Önerejéből világossá lesz. Használják elv. ért. Sok fllrkétzés,
kutatás, olvasás, tanulás álfái felvilágosul az emberi ész,
FEL- v. FÖLVILLÁMLIK, (fel-v. föl-villámlik)
ősz. k. Villámolva, villám alakban feltűnik, villámként follobban. Felrillámlik az elslllt puskapor. Fel1,-ilfámlitnak a harczosok fegyrerti. V. ö. VILLÁMLIK.
FEL- v. FÖLVILLAN , (fel- v. föl-villán) ősz.
önh. Hirtelen támadó és elmúló fényben feltün. Atv.
ért. felvillan valamely eszme, gondolat, midőn hirtelen, véletlenül, clfígondolat nélkül támad. V. ö. VILLAN.
FEL v. FÖLVILLANÁS, (fel- v. föl-villanás)
ősz. fn. A világosságnak , fénysugárnak hirtelen feltűnése és elmúlása.
FEL- v. FÖLVILLÁZ, (fel- v. föl-villáz) ősz.
áth. Villahegyrc felszurdal, villával fölszed, felgyújt.
Ftlvillázni a Iáiból a csitazát. Felvillátni a renden
fi'ki.-ö üsénát.
FELV1NCZ, mezőváros Erdélyben, Aranyos
székben; helyr. Felcincz-en, —re, —röl.
FEL- v. FÖLVIRAD, (fel- v. fol-virad) ősz.
önh. 1) Homály, sötétség, fényre, világosságra változik ; különösön , éj után a nap fénye feltűnik. Szokottabban : meijvirad. Má\- frlviradt, menjünk dolgozni. 2) Atv. ért. felébred, álmából felkel. V. 6. VIRAD.
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FEL- T. FÖLVIRÁGOZ, (fel- T. föl-virágoz)
ősz. áth. Virággal vagy virágokkal feldíszít, felczifráz, felcziczomáz. Felvirágotni a kalapot, süveget.
Felvirágotni át ablakot.
FEL- v. FÖLV1RÁGOZIK v. —VIRÁGZIK,
(fel- T. f.l-virágozik v. —virágzik) ősz. k. Virágokra
nyílva, magasra nő, felnő, feluyúlik. Használják átv.
ért is, pl.
.Merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hőé magzatjai
Felvirágozának."

Kölcsey.

FEL- v. FÖLVIRASZT, (fel- v. föl-viraszt) ősz.
áth. és önh. Az éjét virasztással tölti, éjen át fenvan.
Egét* éjét vagy éjen feloiraatani.
FELVIRRAD, FELVIRRASZT, 1. FELVIRAD,
FELVIRASZT.
FEL- r. FÖLVISZy (fel- v. föl-visz) ősz. áth. 1)
Emeltebb, magasabb helyre visz. A sas f elviszi a ttákmányt /étikébe. A tatán felvitte Urunkat a hegyre. 2)
Valamely ügjet alsóbb bíróság elől felsőbb elé terjeszt A pert a megyei fífrvényutéktdl felvinni a királyi tábláho*. 3) Átv. erkölcsi ért. Felvitte Itten a
dolgát, ám. jó állapotra felsegítette.
FEL- v. FÖLVITORLÁZ, (fel- v. föl-vitorláz)
üsz. áth. és önh. 1) Vitorlával felkészít Felvilorldtni
a tengeri hajót. 2) Átv. ért. vitorlás hajón fölfelé
megy. Fe'vitorlatni át éjnalá tengerre. •
FELVÍZ, puszta Nógrád megyében ; helyr. Felvít-en, —re, —röl.
FEL- v. FÖLVIZSLAT, (fel- v. fól-vizslat) ősz.
áth. Vizsla módjára felkutat, fölkeres, felfürkész valamit.
FELVON, (fel-vön) ősz. áth. Magasabb, emeltebb helyre von valamit Stekeret, stánt felvonni a
dombra. V. ö. VON.
FELVONÁS, (fel-vonás) ősz. fn. 1) Cselekvés,
melynél fogva valamit magasra, emeltebb helyre vonunk. 2) Színműnek egy-egy főrésze, minthogy éléadás alkalmával az előfüggönyt minden ily főrész
előtt felvonják. EUÖ, második, harmadik felvonót. V.
ö. FELVON.
FELVONÁSOS, (fel-vonásos) őse. mn. Színmüvet illetőleg ám. egy vagy több felvonású. Négy, üt
felvonótól ttomorú játék.
FELVONÓ, (fel-vonó) ősz. mn. 1) Cselekvőleg:
ami vagy aki valamit felvon. 2) Szenvedőleg: ami ügy
van elkészítve, hogy fel lehessen vonni. Felvonó híd.
Felvonó kapu.
FELVONOGAT, (fel-vonogat) ősz. gyak. áth.
Holmit egymás után felvon. KUtélen feloonogaíni padlátra o litttet Mákokat.
FELVONT, (fel-vont) ősz. mn. Ami fel van
vonva, fölfeszítve, magasra vont. Felvont putkatárkány. Felvont Mdeg. Felvont otapóajtó.
FELVONTAT, (fel-vontat) ősz. áth. Vonómarhák, vagy más emberek segedelme által valamit ma-
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gasabb, emeltebb helyre vontat. Felvontatni ökrökkel
a fenyuttálakal a folyópartra. Lovakkal felvontatni a
gabonát hajókat Győrbe. V. ö. VONTAT.
FELZABÁL, (fel-zabái) ősz. áth. Zabáivá, ázás
éhes barom módjára mohón föleszik, fölemészt valamit Emberről csak megvetifleg, és a'só beszédmódban használják.
FELZABLÁZ, (fel-zabláz) ősz. áth. Zabiára fog,
zablával fölszerel, fólszerszámoz. Felaablátni o paripát. A befogott lovakat f eltoblámi.
FELZABOLÁZ, (fel-zaboláz) ősz. áth. 1. FELZABLÁZ.
FELZAJDÚL, (fel-zajdúl) ősz. önh. Zajra fakad, zajt emel. Feltajddl a látongó néptömeg.
FELZÁR, (fel-zár) ősz. áth. Valaminek*zárát
felnyitja. Feltárni a* ajtót, kaput. V. ö. ZÁR.
FELZÁRÚL, (fel-zárul) ősz. önh. Valaminek
zára felnyílik. Feltárulnak a kapuk, nekrények.
FELZAVAR, (fel-zavar) ősz. áth. Valamit úgy
fölkever, hogy zavarossá legyen. Feltavarni a vitet.
V. ö. ZAVAR, ZAVAROS. Átv. ért valamely ügyet
rendetlenségbe hoz, bonyolodottá tesz; csendet, békét, nyugalmat felháborít.
FELZAVARÁS, (fel-zavarás) ősz. fn. Cselekvés , illetőleg keverés, turkálás, melynél fogva valamit tulajd. vagy átv. értelemben felzavarnnk.
FELZAVARODIK, (fel-zavarodik) ősz. k. Zavarossá lesz, fölkeveredés által sűrűvé, homályossá
változik. Mondjuk híg testekről. Feltavarodik a
vít, bor.
FEL-, jobban : FÖLZENDÍT, (föl-zendít) ősz.
áth. Zajos mozgalomra felizgat, felingerel, különösen,
országtani ért. a fejedelem vagy törvényes hatóság,
elöljáróság ellen másokat felbajt. A fűid népit holmi
áligéretekkel föltenditeni a nemetiég ellen. V. ö. ZENDÍT.
FEL-, jobban : FÖLZENDÍTÉS, (fól-iendítés)
ősz. fn. Zajos mozgalomra izgatás, a fejedelem vagy
általán a felsőség ellen felingerlés, felbujtás.
FEL-, jobban : FÖLZENDÜL, (föl-zendül) ősz.
önh. Zajos mozgalomra fakad; fejedelme, elöljárósága ellen feltámad, zajt üt. Föltendülnek át ugatott
népek.
FEL-, jobban: FÖLZENDÜLÉS, (föl-zendülés)
ősz. fn. Zajos mozgalom a nép között; a fejedelem
vagy törvényes hatalom ellen daczoló fölkelés.
FELZET, (fel-z-et) fn. 1. FÖLZET.
FÉLZÖLD, (fél-zöld) ősz. mn. Zöldes, kevéssé
zöld, világos zöld.
FELZÖRÖMBÖL, (fel-zörömböl) ősz. áth. Zörömbölve fölver, fölriaszt, fölkerget. Át egymást «*ő
koctik feltörömbölik át alvókat. V. S. ZÖRÖMBÖL.
FELZÚDÍT, (fel-zúdit) ősz. áth. Zúgó mozgalomra felizgat, azt teszi, hogy felzúgjon. A ttűvétt
felvidítja a tengert. Itgató letteddel feltúditani a népet törvényes elöljárói ellen. V. ö. ZÚG, ZÚDÍT.
FELZÚDÍTÁS, (fel-zúdítás) ősz. fn. Zúgó mozgalomra izgatás, felhúborítáa.
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PELZUDUL, (fcl-zúdúl) ősz. önh. Zugra felháborodik, felinddl, ellene szegül valakinek. FeltúdM
a tenger. Felaidúlnak ÓM ugatott népek.
FELZÚDULÁS, (fel-zúdulás) ősz. fa. Zúgó
hanggal párosult mozgalom. Tenger feltúdtdáta. Átv.
ért. elégiiletlen, boszús, elkeseredett népnek zdg&ssal
egyesfiit ellenszegülése, fölkelése.
FELZSÁKOL, (fel-zsákol) ősz. áth. Valamit
zsákra szed, zsákokba feltakarít Felttdkolni a lelátott
burgonyát, a felttórt gabonát.
FELZSOMBIKOL, (fel-zsombikol) ősz. áth. 1.
FELHANCSIKOL.
FÉM, (fe-em) 1) elvont gyök fémlik igében és
származékaiban; 2) újabb időben önállólag főnévül
is kezd használtatni; tt fém-ét. Érez, minden idegen
elemektől megtisztított állapotban véve, tehát egyszerű, fényes, nyújtható, s különös hév- és berzvezetési képességgel bíró test, milyenek az arany, ezüst,
vas, réz stb. (Metallum).
FÉMDÉK, (fe-em-dék) fa. tt fémdét-ét. Újabb
időben a latin metaUoid magyar elnevezésére ajánltatott, sőt alkalmazásba is vétetett, de nem szerencsésen ; mert ,fémdék' a fémhez némileg hasonló testet jelentene, ,metalloid' vagy máskép ,ametallum'
pedig oly elem, mely a fémek sajátságaival nem bír.
FÉMLIK, (fe-em-1-ik) k. m. féml-itt, htn. — ení.
Ragyog, mint fém vagy akármily fényes test. V. ö.
FÉNYLIK.
FEN, (1), FEN v. FŐN, (fé-n v. fö-n) ih. melyben az n betű bizonyos magasságon (fi) létezést,
helyben maradást jelent, ellentéte : len (le-n). Nagyobb nyomatosság kedveért kettős n-t is fblveszen :
fenn, mint len nyomatosabban leim, vagy t betűvel
megtoldatik : fent, lent, minthogy mind az n, mind a
t helyet kimutató képzők. Egyébiránt széphangzat
okából a kettőztetésnek akkor van inkább helye, ha
vagy magánosán áll, például ott fenn v. fent, vagy
pedig ha az öszvetételnél magánhangzó jő utána, pl.
fennáll v. fentáll, fennül v. fentül, ellenben : fenmarad, fentart. Ezen kérdésre hol t felelvén meg, ugyan
oly helyragos neveket vonz, melyek e kérdésre válaszolnak, pl. Fenn a hegyen; fenn a várban. Fenn Lajotnak udvarában. (Vörösm.). Különbözik a fel szótól, a mennyiben fen mint mondók, helyben (magasban) maradást, nyugvást, fel pedig (magasba, magasra) mozdulást, mozgást jelent, miként származásaik is mutatják (fe-1 v. fe-el, és fe-n v. fe-én); innét
különbözők : feláll és fennáll, feljár és fenjár, f diát
és fenlát, felrepül és fenreptU, felül és fenntíl stb.
A helyesírást illetőleg (fen vagy fOn), ezen szóra is épen azon megjegyzések állanak, melyeket fel
szónál érintettünk.
FEN, (2), áth. m. fen-t. Szilárd testet csiszolás,
dörzsölés, köszörülés által élesít. Kélt, kottát, tarlót
fenni. Igen feni a bicskáját. (Km.) Átv. ért. fogát
fenni valakire v. valamire. Hanghasonlat miatt néha
ám. ken; innen : ken fen, keni feni, öttveXfntr fente

magát. Öszvetételei : befen, kifen, megfen, öttvefen,
ttétftn. Származékai : fene, feneget v. fenyeget, fene letdik stb.
FENCSEL, (fen-cs-el) kies. gyakoritó áth. m.
fenctel-t. Gyakran és aprósan fen. Fenctcl-kene»el.
FENCSÉREZ, (fen-cs-ér-ez) áth. m. fenetérettem, —tél, —élt. L. FENCSEL.
FENCZ, (fen-cz) fn. tt. fenet-et. Csíkos vonás
az állati bőrön vagy növény héján. V. ö. FANCZ.
Rokon vele : von, von*.
FENE, (1), (fen-e) mn. tt. fenét, tb. fenék. Átv.
ért ám. fen-ő, ami fegyvert, körmöt, fogat fen mások
ellen, azaz vad, vérengző, pusztító, kegyetlen, fenekedő. Fene vad, fene állat, fene bogár, fene ember,
fene termettet, fene riih, fene rák.
Rokonságok, a következő szót is ide értve, a török fenő. (rósz), hellén 90?!?, (forog (öles, gyilkosság) stb.
FENE, (2), (I- föntebb) fn. Általán az állati
testen rágódó, s azt lassan-lassan emésztő kóranyag,
seb, melyet máskép ráknak neveznek. Farkat fene,
holt fene. A nép szájában igen is forgó kifejezés,
mely gyakran legczifrább és tréfás elnevezéseket kap,
mint : fitty fene, vwen kullogó fene, kadarkuti fene,
apró fene, fiat fene. Egyen meg a fene kenyér nélkül
v. olyan apróra, mint a mákttem. Egyen meg a magad
fenéje. Fene Atiston ki a gyepre stb.
FENEGET, (fen-ég-et) áth. és gyakor. múlt.
fenéget-tem, —tél, —étt. 1) Tulajd. ért. valamit
gyakran fen. Fenegetni a kardot, a kottát. 2) Átv.
ért a haragnak, boszűnak bizonyos jeleivel \jeszget,
s mintegy boszuálló vagy büntető fegyvert fen valaki
ellen. Verettel, börtönnel, halállal fenegttni a gonotttévöt. A második értelemben ssokottabb : fenyeget.
V. ö. FÉNY elvont gyököt Így/«ne is tájdivatosan :
fénye.
FENÉGETÉS, (fen-ég-et-és) fn. tt fenégetét-t,
tb. —ék. Cselekvés, melynél fogva valakit fenegetttnk. FenegetétW félni vagy nem f élni. V. ö. FENEGET.
FENÉGETÖDIK, (fen-ég-et-ö-d-ik) 1. FENÉGETÖDZIK.
FENÉGETŐOZÉS, (fen-óg-et-ő-d-z-és) fn. tt.
fenégetödtét-t, tb. — (ft. A boszuvágy kitörése, midőn
valakit fenegetünk. V. ö. FENEGET, FENÉGETÖDZEK.
FENÉGETÖDZIK, (fen-eg-et-ő-d-z-ik) belsz.
m. fenégetSdt-tem, —tél, —Ott. htn. fenégetSdt-ni v.
—tni. A boszuálló harag bizonyos jeleire kifakad,
vagyis kijelenti, hogy valakit akármily rósz tette miatt megbüntet, megtorol. Val vei ragu neveket vonz.
Verettel, halállal f enegeíotbeik.
FENÉGETÖZÉS.FENÉGETÖZIK.l. FENÉGETÖDZÉS, FENÉGETÖDZIK.
FENÉK, (fen-ék, ami fenSdik, t. i. valamely
test alsó része, mely az alatta szilárdul állóhoz, pl.
földhöz fenődik vagy nyomódik; rokonságok a latin
öl
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fundus, szláv bednek) fn. tt. feneket. Némelyek ezerént e szó annyi, mint a vékony hangon ejtett fonák,
mivel a tárgy földnek, tetejének csakugyan fonákját,
visszáját jelenti. Hordó teteje é» feneke. Ilyen rokon
értelem van a fel- s alhangú kenyér és kanyar, cseléd
és család szók között is. Ismét mások (pl. Kassai
József) szerént ám. fentartalék, vagyis : fennék. Jelenti pedig különösen 1) valaminek alját Hajó feneke, vit feneke, dob feneke. Pokol feneke. Menj innen a
pokol fenekébe, fenékig felhajtani a poharat. Fenékig
kittáradt patáitok. Átv. ért alfél. A fenekire vertek.
2) Valaminek alapját, amire valami állítva, építve
van. Fenékfal, fenékkStzál, fenéktámasz, fenékszln.
Nagy feneket keríteni a beatednek,
FENÉKCZIFRA, (fcnék-czifra) ősz. fn. Czifraság némely müvek, pl. edények, hordók fenekén.
FENÉKDESZKA, (fenék-deszka) ősz. fn. Deszka, mely fenék gyanáut tétetik le valahová; valamely
faeszköz, faedény fenekefii szolgáló deszka, pl. fenékdeszka a csónakban, hajóban.
FENEKÉDÉS, (fen-e-kéd-és) fn. tt. fenekédét-t,
tb. —ék. Indulat vagy szenvedély, mely a haragnak,
boszunak bizonyos ijeszgető jeleivel tör ki. V. ö.
FENE.
FENEKÉDIK, (fcn-e-kéd-ik) k. m. fenckéd-lem,
—tél, —étt. A boszuálló indulat bizonyos jeleivel
tör ki valaki ellen, vagy boszuálló indulatot forral, s
mintegy fegyvert fen másokra. Rá re ragu neveket
vonz. A rost testvér testvérére fenekedik.
FENEKEL, (fen-ek-el) áth. m. fenekel-t. Valamit fenékkel ellát; feneket csinál valaminek. Hordót
fenekelni. Átv. ért. megfenekel valakit, ám. az alfelét
megveri.
FENÉKÉPÜLET, (fenék-épület) ősz. fn. Az
épület alaprésze, melyre a többi épületrészeket rakják.
FENEKES, (fen-ek-es) mn. tt. fenekts-t, tb.
Iminek feneke van, ellentéte: feneketlen.
FENEKET, (fcn-ek-et) ih. a székelyeknél ám.
fenekestül. Feneket f elfordult (Kriza János).
FENEKETLEN, (fen-ek-etlen) mn. tt feneketUn-t, tb. —ik. 1) Aminek feneke nincsen. Fenéketlen tapogató kosár. Feneketlen üvegbura. Feneketlen
fazék, hordó, kád. Fúrják, faragják száját, oldalát,
még is feneketlen. (Mese). 2) Igen mély. Feneketlen
sár, tó, tenger. Határozóilag ám. fenék nélkül, feneketlenül.
FENEKEZ, (fen-ek-ez) áth. m. fenekez-tem,
—tél, —étt. Feneket csinál valaminek. Hajót, hordót f eneketni.
FENÉKFA, (fenék-fa) ősz. fn. Általán, gerenda,
deszka, karó, czölöp stb. alakban s fenék gyanánt
szolgáló fa.
FENÉKFAL, (fenék-fal) ősz. fn. 1. ALAPFAL.
FENÉKFÜRÉSZ, (fenék-fürész) ősz. fn. Kádárok fűrésze, melylyel a kádak, hordok, s egyéb edények fenekét kifürészelik.
FENÉKGERENDA, (fenék-gerenda) ősz. fn. L
ÁLTALGERENDA.

FENÉKGYALU, (fenék-gyalu) ősz. fn. Az asztalosok kurta, zömök gyaluja.
FENÉKHUZÓ, (fenék-húzó) ősz. fn. Kádárok
eszköze, mely által a faedények dongáit a fenékre
húzzák.
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FENÉKKARÓ, (fenék-karó) ősz. fn. 1. ALAPKARÓ.
FENÉKKÖ, (fenék-kö) ősz. fn. 1. ALAPKŐ.

FENEKLIK, (fen-ek-1-ik) k. m. fenekl-élt, htn.
jenékl-tni. Fenékre száll. Feneklik a hajó, midSn feneke a vi* fenékéi éri. Feneklik a szekér, midőn tengelyei sárba merülnek, s nem haladhat. V. ö. MEGFENEKLIK.
FENÉKMÉRÖ, (fenék-mérő) ősz. fn. Zsinegre
kötött érczgolyó, melylyel a vizek mélységét mérik.
Kik is aláboesátoán a fenékmérSt Msz lépésnek találák (a vizet). Káldi Apóst csel. 27. 28.
FENÉKRAJZ, (fenék-rajz) ősz. fn. L ALAPRAJZ.
FENÉKSZAPPAN, (feuék-szappan) ősz. fn.
Debreczcni szappan, fenekes, sziksós helyekről gyűjtött anyagból való szappan.
FENÉKSZÍN, (fenék-szín) ősz. fn. 1) Szín vagy
festék, mely egyéb festékek alapjául szolgál. A festészcknél fenékszinek : a sárga, vörös és kék. 2) Azon
szín, mely valamely anyagban, képben, festményen
az alapot foglalja el.
FENÉKTÁMASZ, (fenék-támasz) ősz. fn. Támasz, melyre mint alapra az egész épület nehezkedik.
FENÉKTOJÁS, (fenék-tojás) ősz. fn. Tojás,
melyet a tyúk fészkébe tesznek, vagy benne hagynak, hogy odajárjon tojni, máskép : poloztna.
FENÉKVAS, (fenék-vas) ősz. fn. A rézmívesek
ülővasa, melyen a rézedények fenekét kiverik.
FENÉKVÍZ, (fenék-víz) ősz. fn. Midőn lapályos
vidékeken vízáradás alatt vagy után, a földből feladja
magát, felszivárog a víz , ezt fenékvíznek nevezik. A
réteket, pinezéket fölveri a fenékvíz. Ás áradás nem tett
kárt, de igen a fenékvíz.
FENÉKVONÓ, (fenék-vonó) ősz. fn. lásd : FENÉKHUZÓ.
FENERES, falu Bihar megyéb.m; helyr. Fenerés-én, —re, —rbl.
FENES, falu Bihar megyében ; KIS—, erdélyi
faluThordamegyében; OLÁH—, SZÁSZ—, erdélyi
falvak Kolos megyében; helyr. Fenes-en, —re, —röl.
FENÉS, (1), (fen-és) fn. tt. fenés-t, tb. — ék.
Cselekvés, melynél fogva valamit fenünk, köszörülünk, élesítünk. Kard, kés, kasza fenése. Kenés-fenét
ám. szüntelen kenés. V. ő. FEN.
FENÉS, (2), (fcn-e-es) mn. tt. fenés-t v. — ét, tb.
—ék. Amit a fene rongál, emészt, esz. Fenét test. V.
ö. FENE, fn.
FENÉSEN, (fen-e-es-en) ih. A f én étül rongálva,
emészt v >. Köznép nyelvén némely, tájakon annyit is
tesz : i én nagyon. Fenéién dolgoztunk.
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PENESÉG, (fen-e-ség) fii. tt. feneség-ét. Vadság,
kegyetlenség; fene gyanánt rongáló, emésztő szer
vagy tulajdonság. Köz nyelven, valamely dolognak,
ügynek veszélyes állapota. Az ám a feneség, hogy stb.
FENEVAD, (fene-vad) ősz. fn. Ragadozó, vérengző, vérszopó vad állat, pl. tigris, párducz , orozlán, farkas stb.
FENEVAR, (fene-var) ősz. fn. Pokolvarhoz hasonló mérges var.
FENÉZ, (fen-e-ez) önh. m. fenéz-tem, —tű,
—itt. Fenével káromol vagy káromkodik.
FENÉZÉS, (fen-e-ez-és) fn. tt. fenéz's t, tb.
—ék. Fenével káromkodás.
FENKÖ, (fen-kö, tájdivatosan : fénkö) ősz. fn.
Általán kő, melylyel valamit élesítés vagy fényesítés
végett megfenünk. Különösen hosszúkás sima kő,
melylyel kaszát, beretvát stb. élesítenek. Különbözik
ettől azon homokkőből készített, s kerek formára alakított eszköz, melyet tengelye körül forgatnak, s rajta
holmi vaseszközöket élesítenek , mely köszörilkö-ncí
hivatik.
FENN v. FENN, ih. 1. FEN, ih.
FENNAKAD, (fenn-akad) ősz. önh. 1) Magas
helyen akad. Kalapja fennakadt áfán. Fennakadt a
szegen. 2) Ügy megakadt, megsülyedt, hogy se ide,
se oda nem mozdulhat. Fennakadt a szekér a sárban.
A hajó fennakadt a zátonyon. 3) Átv. ért. valamiben
megütközik, mcgbotráukozik. .1 szigorú erkSlrttoró
mindenen fennakad. V. ő. AKAD.
FENNAKADÁS, (fenu-akadás) ősz. fn. Állapot,
illetőleg megállapodás , midőn valaki v. valami fennakad.
FENNÁLL, (fenn-áll) ősz. önh. 1) Magas helyen
áll. Ön, én, ön ragu neveket vonz. A varja fennáll a
toronycsúcson. 2) Atv. ért. folyvást létezik. Afryfevnáflnak a régi népszokások. Visegrád vártínak már csuk
romai állanak fenn. V. ö. ÁLL.
FENNÁLLÓ, (feun-álló) ősz. inn. 1) Magasabb,
emeltebb helyen, vagy függőleges irányban álló. 2)
Folyvást létező, tartó, ami még el uein múlt. Fennálló
törvények, intézetek, szokások.
FENNÁLLVA, (fenn-állva) ősz. ih. Nem ülve
vagy fekve, hanem egyenesen állva. Fetmállca beszélni.
Fennállva imádkozni.
FENN- jobban : FÖNNEMLÍTÉTT, (fönu-említétt) ősz. mn. Miről csak imént, miről épen előbb
volt szó. Élünk vele részint figyelmeztetésül, részint
az illető személy , tárgy ismétlésének kikerülésére,
kivált hivatalos irományokban. A fennemlített panaszos fél kérelmei stb.
FENNEN, (fú-nn-en) ih. Már Öszvetételénél
fogva jelenti a fenn szónak nagyobb nyomatosságát,
s ám. igen fenn, a?az kevélycn, fcnhéjázva. Fennen
beszélni. Fennen hordozni orrát. No no, csak ne oly
fennen. Máskép : fennyen. Tájdivatosan : fönnön vagy
fijnnyön.
FENN- v. FÖNNÉRINTETT, (fenn- v. fönntirintett) ősz. mn. A beszéd előbbi részében érintett,

említett. A fennérintett dologról most akarok bővebben
szólani. V. ö. ÉRINT.
FÉNNEZ, (fé-nn-ez) önh. m. fénnet-tem, —tél,
— élt. l.FENHÉJÁZ.
FENFORGÓ, (fen-forgó) ősz. mn. Ami jelenleg
szóban , kérdésben , vitatásban vagy divatban, keletben van. A fenforgó napikérdések kötött és a legneoezetesb. Fenforgó hírek, tervek, javítások stb.
FENFOROG, (fen-forog) ősz. önh. Szóban, kérdésben, tárgyalás, vitatás alatt van. Ügye fenforog a
vármegyei törvényszéken. Ez fontos dolog, melyben becsületünkforog fenn.
FENHANG, (fen-hang) ősz. fű. 1) Szokott beszedi, nem suttogó hang. Fenhangon (fenszóval) beszélni. 2) A zenészeiben legmagasabb hang, felhang.
FENHÉJÁZ, (fen-héjáz) ősz. önh. Héja madár
módjára magasan lebeg. Átv. és szokott ért. kevélyke
dik, magasra lát, fenlát.
FENHÉJÁZÁS, (fen-héjázás) ősz. fn. Kevélykedő nagyralátás.
FRNHORD, (fcn-hord) ősz. áth. Magasan vagy
magasra tartva hord valamit. Átv. ért fenhordja fejét, orrát ám. rátartós, büszke, nagyralátó.
FENHORDOZ, (fen-hordoz) ősz. gyak. áth.
Folytonosan, gyakran fenhord.
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FENJÁR, (fen-jár) ősz. önh. 1) Magasan száll,
repül, lebeg. Fenjár a sas. Fenjár délben a nap. Fenjárnak képzeleti, gondolatai. 2) Betegségéből fellábadoz. Már gyógyul a beteg, mert fenjár.
FENJÁRÁS, (fen-járás) ősz. fn. 1) Magasan
szárnyalás, repülés, lebegés. 2) Betegség utáni lábadozás.
FENKE, (ám. feii-ö-ke v. fen-kő) fn. tt. fenké-t.
Dunamclléki szó (Kassai József). L. FENKÖ.
FENKELY, (fen-ek-ely) fn. tt. fenkely-t, tb.
—ék. Ftíiiekedő, feuhéjázó. Eléjön a Debreczeni Grammatikában. Hihetőleg a ,fenkölt' tájdivatos kiejtése.
FÉNKÖLT, (fén-költ) ősz. mn. 1) Fenséges,
magasztos. 2) Feuhéjázó, nagyralátó.
FENLÁBBÓ, (fen-lábbó) 1. FENLÁBÓ.
FENLÁBÓ, (fen-lábó) ősz. mn. Oly úszó, ki a
vizén nem neki fekve, hanem lépve halad.
FENLÁT, (fcn-lát) ősz. önh. Nagyralát, nagyra
tartja magát, kcvélykedik.
FENLÁTÓ, (fen-látó) ősz. mű. Nagyravágyó,
kevély, ki fejét magasra tartva jár.
FEN-, jobban : FÖNLEBEG , (fón-lebeg) ősz.
önh. 1) Magasan lebeg. Fönlebeg a léggolyó, a zsákmánylesö sas , héja, vércse. V. ö. LEBEG. 2) Valamely híg test felszínén fentnrtjn magát, el nem merül. A felfúll hólyag fönlebeg a vízen.

FEN- v. FÖNLÉG, 1. FELLÉG.
FEN- v. FÖNLÉTEL, 1. FELLÉTEL.

FENMARAD, (fen-marad) ősz. önh. 1) A többi
elhasznált, elfogyott, elveszett stb. tárgyak közöl
használatlan, cl fogy át Ián állapotban marad. Az útra
szánt pénzből fenmaradt néhány forintom. 2) Folyto51*

FENMARADÁS—FENTART

PENTAKTÁ8—FÉNY

nosan tart, létezik; épen marad. Fenmarad a híre
nagy tetteidnek. Át alperes vistkereteii joga fenmarad.
8) Le nem fekszik, az éjt virasztva tölti. Fenmaradni
a beteg mellett. Egész éjjel fenmaradni.
FENMARADÁS, (fen-maradás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami fenmarad.
FENNÚSZ, (1), (fenn-úsz)ösz. önh. A híg testnek, folyamnak fólszinán úsz. Fennútsnak a vízi madarak.
FENNÚSZ, (2), (fenn-üsz) ősz. fn. Vízben, nevezetesen tavakban tenyésző növénynem, mely a víz
•zinén úszkál. (Filix).
FENN-ÚSZIK, (fenn-űszik) ősz. k. Valamely
lelketlen test a folyadék felszínén lebeg. Fennúsnk a
hajó, a víttítt eUodort gitgaz. Fennúxik a lök.
FENNYEN, ih. 1. FENNEN.
FENÖSZÍJ, (fenő-szíj) ősz. fn. Kifeszített siona,
leginkább bagariaszij, melyhez a beretvát fenik.
PEN-, jobban: FŐNREPŰL, (fön-repül) ősz.
önh. Magasra emelkedve repül. FVnrepUlnek a költSzkSdS darvat, vadludak,
FEN- v. FÖNSÉG, (fen- v. fön-ség) fn. tt. feniég-ét. Valamely tárgynak azon tulajdonsága, melynél fogva másokat felül múl, másoknak, kivált szellemi, erkölcsi tekintetben, felettök áll. Széptan! ért.
a tárgynak vagy személynek oly tulajdonsága, mely
bámulatot és tiszteletet gerjeszt. Czímszó gyanánt
használtatva tulajdoníttetik fejedelmi házakból származott személyeknek. Császári, királyi, kerctrgi fentéged. Az uralkodó fejedelem czíme : f élt ég.
FENSÉGES, FÖNSÉGÉS, (fen- v. fön-ség-és)
mn. tt. fenséges-t v. —ét, tb. — ék. l) A magasnak,
nagynak azon neme, mely leginkább szellemi, erkölcsi és széptan! ért. mások felett áll. Fenséget eszme,
képtelet. 2) Fejedelmi vérből származott személyek
czíme. Fentéget fSherczeg. Fentéget koronaSrSkös. Az
uralkodó fejedelmek : felségetek.
FENSÉGESEN, FÖNSÉGÉSEN, (fen- v. fönség-és-en) ih. Másokat felttlhaladva. Fenségesen énekel, jattok.
FENSZÁRU, (1), (fén-szaru) ősz. fn. Szara,
melyben a fénkövet tartják.
FENSZÁRU, (2), község a jászoknál; helyr.
Fénttaru-ba, —bon, —Mi.
FENSZÍJ, (fen-szíj) ősz. fn. 1. FENÖSZÍJ.
FENSZÓ, (íen-szó) ősz. fn. Érthetően, hangosan, jól hallhatólag kiejtett szó, beszéd, különböztetésül a susogó, mormogó szótól.
FENSZÓVAL, (fen-sióval) ősz. ih. Érthetően,
hangosan kiejtett szóval. Fenttóval beatélni, (nem susogva, nem mormogva). Fentzovol mondani a* imádtagot. Fenttóval gondolkodik, magában beszélve.

véd, megótalmaz valamit. EUentég ellen fentaríaní a
várat. Fentartani becsületét, hírét, nevét. Egéntégét
fentartani. 3) Visszaható névmással fentartani magának valamit ám. tulajdon gyanánt megtartani; feltételkép kikötni. E*t magamnak tartom fen, a többi legyen a tied. A dologhoz ttólári jogot annak üdéjére
fentartom magamnak.
FENTARTÁS, (fen-tartás) ősz. fn. Cselekvés,
melynek erejénél fogva valamit fentartunk. V. ö.
FENTART.
FENTERÉG, (fen-ter-ég v. fen-t-er-ég) önh. m.
fentereg-tem v. fentergettem, —tél v. fentergettél, fentergélt; htn. —ni v. fentergeni. Tulajdonképen : valami fölött teregeti magát, azaz fektében, hevertében
ide-oda forog. Fentereg, mint dittnó a tárban. Kínjában fentereg a földön. Máskép : hentereg, tájejtéssel :
vöntSrVg, átvetve : fetreng.
FENTERQÉS, (fen-ter-g-és) fn. tt fentergés-t,
tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki fentereg.
FENTES, FÖNTES, (fen- v. fön-t-es) mn. tt
fentet-t v. —ét, tb. —ék. Fölemelt, magas, fenn létező; ellentéte : alantas, alattat.
FENTÖ, (fen-tő v. fen-t-ő, fen részént mint határozó , részént mint ige után) fn. tt. fentS-t. 1) Kerék sugara, mely a kerékagytól a keréktalpig terjed,
s ezt a beomlás ellen óvja, mintegy /entartja, máskép ktíllS vagy záp. 2) Egy kötés, vagy fonaték hajma. Egy fentö veret-, foghajma. Ennek eredete talán
fontó, fonalé, mivel a hajmafejek öszve vannak fonva. 3) Átv. ért. fétzekfentö, ám. a fészeknek utósó
(legfenső) szülötte; utósó gyermek. 4) Gömörben
ám. mézes, mákos sült tészta, (mézzel fent tészta). 5)
Marczal mellékén: kisded sajtár (talán a fejtő, fejelő
szóból átalakítva).
FENTÖFÜ, (fentő-fü) ősz. fn. Mosófű, melylyel
az edényeket fenni, azaz sikárolni szokták, máskép :
lófarkfü. (Eqnisetum vnlgare).
FENTÖS, NAGY— v. FELSŐ—, KIS— v.
ALSÓ—, PUSZTA—, falvak Kővár vidékében;
helyr. Fentfo-Sn, —ret—r8l.
FENTÚSZ, (fent-úsz) fn. és önh. Növénynem
a harasztok rendéből. Szárnyas fentútt, mely álló vizén lebeg. (Salvinia natans). V. ö. FENNÚSZ, (2).
FENÜL, (fen-e-ül) önh. m. fenül-t. Fene természetet ölt, vaddl, elvadul, vérengzővé lesz.
FENVAN, (fen-van) ősz. önh. 1) Ébren van,
még le nem fekütt, viraszt; talpon áll. Éjfélig fenvan. Tegnap betegen fekütt, de már itmétfenvan. Regg, USl estig fenvan. 2) Még létezik, el nem veszett, el
nem tűnt Fenvan a híre.
FÉNY, (fen-j) elvont törzsök. 1) Nem egyéb,
mint a meglágyított fen ige. Innen származnak : fényit, fenyíték, s tájszokási kiejtéssel : fenyeget, fenyegetőzik stb. Tekinthetjük fegy gyökkel azonosnak is.
2) Szintén meglágyított fen határozó. Innen lett :
feiiy elvont törzsök, melyből származnak : fenyő, mi-
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FENT, FENT, FÖNT, 1. FEN, (1).

FENTART, (fen-tart) ősz. áth. 1) Valamit magas állásban, helyzetben folytonosan tart, le nem tesz,
le nem ereszt. Fentartani a kenet. Fentartani a táttlót. Fentartani fején a süveget. 2) Át nem enged, meg-
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KENYÉR— FÉNYÉSÍTŐVAS
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helyezünk, vagy szemeink fölött tartunk , hogy ezeket a fény ellen óvjuk. V. ö. ELLENZŐ.
FENYER, (feuy-er) fn. tt. fenyer-t, tb. —ék.
Baranyában ám. lóhere. Csalóközben : vizenyős heyen tenyésző vékony szálú fű, másutt : fenyér.
FENYER, (feny-ér) fn. tt. fenyér-t v. fenyeret,
;b. —ék v. fenyerek. Szeged körül ám. vizenyős lapályokou termő vékony szálú f ű , melynek vékony
szára a vízből kiáll. Kazinczy iszapos tér vagy hely
értelemben is használta.
FENYERES , (feny-er-es) mn. tt. fenyeres-t v.
— ét, tb. —ék. Feuyerrel benőtt, bővelkedő. Fenyeres
lupály, rét. V. ö. FENYÉR.
FIÍNYELL1K, (fény-el-1-ik) k. 1. FÉNYLIK.
FÉNYES, erdélyi falvak ; l. FENES.
FÉNYES, (fény-és) mn. tt. fényes-t v. —ét, tb.
— ék. 1) Ami magából fényt bocsát ki, ami fénynyel
van körülvéve, kicsiszolt, köszörült. Fényes nap, fényes gyémánt, fényen csizma, kard. 2) Fény által kivilágított. Fényes teremek, ittczák. 3) Átv. ért. pompás, nagy költségre mutató. Fényes ház , udvar, élet.
4) Dicső, jeles, nevezetes. Fényes lelt, fényes diadal.
Fényes öl tómű H! kapu, a török császári udvar.
Rokonokul tekinthetők különösebben a hellén
tiru?, latin remistnn, bo»ng, szanszkrit pitnjasz (jó,
erényes) stb.
FÉNYES, (2), falu Arad megyében, helyr. Fényes-én, — re, —»•(>'/.
FÉNYÉSÉDÉS , (fény-és-éd-és) fn. tt. féityésédés-t, tb. —ék. A testnek azon állapotváltozása, midőn homályából kivetkőzvén, fényt ölt, világossá lesz.
FÉNYÉSÉDIK, (fény-és-éd-ik) k. m. fényésédtem, —tél, —éti, \\in.fenyvsedni. Homályos állapotáFÉNYBOGÁR, (fény-bogár) ősz. fn. Szent Já- ból kivetkőzve fényt ölt, világossá leszen. Fényesedik
a kés, ha köszörülik. V. ö. FÉNY, FÉNYES.
nos bogara, melynek szárnyai sötétben fénylenek.
FÉNYESEN, (íeuy-és-en) ih. 1) Fényt lövelve,
FÉNYDÚS, (fény-dús) ősz. mn. A maga nemévilágosan.
Fényesen síit a nap, ragyognak a csillagok.
ben igen fényes, ragyogó, féuyteli.
2) Pompásan, nagy költséggel. Fényesen él, öltötkoFÉNYE, tájdivatos, fene helyett.
dik. 3) Dicsőén, jelesen. Fényesen győzedelmeskedni.
FÉNYED , székely falu , Udvarhely székben ;
Fényesen meghűlni a hazáért.
helyr. Fenyéd-en, —re, —röl. Van ily nevű hegy is
FÉNYÉSÍT, FÉNYES1T, (fény-és-ít) áth. m.
ugyanott.
fényesít-étt,
htn. —wí v. —eni. Homályos, sötét tesFENYEGET, (fcny-ég-et) gyak. áth. 1. FENÉtet fényessé tesz ; úgy megtisztít valamit, hogy csilGET.
FENYEGETÉS, (feny-ég-ct-és) fn. I. FENÉ- logjon, ragyogjon. Drágaköveket fényestteni. Kardot,
kést fnn/esíteni. Csizmát, tupánt fényesíteni. Bútorokat,
GETÉS.
lantokat, lószerszámokat kif/nyeríteni.
FENYÉGETÖDZIK, 1. FENÉGETÖDZIK.

vei ezen fa neme fen , azaz magasan nő ; fényét-, fű
neme, mely vizenyős, lapályos helyeken terein.
FÉNY, (1), 1) Széles ért. azon igen finom
anyag, mely szemeinkre hatva , a körüllevő testeket
láthatókká teszi, máskép : világ, világosság. Nap fénye ; verő fény, esi/árok, lámpák, yyertyu fénye. A bagoly is fényre néz. (Km.) Szem fénye. Ügy szereli,
mint a szeme fényét. (Kun.) 2) Szorosb ért. a világosságnak föfoka, mely a latidegekre különös hatással
van. Déli napfény, lángok fénye. 3) Ragyogás. Dráyakövek, köszörült fegyverek fénye. 4) Atv. ért. világos látás, tudomás. Fényre hozni, deríteni valamit. 5)
Pompa, nagy költséggel járó életmód. Fényt űzni. G)
Dicsőség, kitűnő állapot. \ngij fényre emelkedni. X«yy
fénybm Itnni.
Eredetére nézve fe-eny, vagyis felső , azaz világos anyag , 1. fehér szó származtatását; egyébiránt
rokonok a hellén (f-ttirtu, <j rti'ó^, qmerzoV, szanszkrit
bhnn (fény, világ), bhannsz (tűzhely, tüzelő), góth fűn
(tűz), német Punké, sínai miiig, latin fenestrtt stb. 1. FÉNYES szót is. Rokonnak tekinthető a magyar fen
ige is, melyet fénkö és fénsznrii szókban táj szók ásilag
szintén meguyűjtva ejtenek.
FÉNY, (2), falvak Szathmár és Torontál megyékben ; helyr. Fény-én, —re, —rül.
FÉNYANYAG, (fény-anyag) ősz. fn. Azon igen
finom és kimondhatatlan sebességgel szétlőve!" test,
mely midőn szemeinket érinti, általa a körüllcvö tárgyakat látni képesek vagyunk. Némely testek , pl. a
nap és álló csillagok eredeti, és szüntelen fényanyaggal bírnak, némelyek pedig csak akkor , midőn égő
állapotban vaunak.
FÉNYÁR, (fény-ár) ősz. fn. 1. FÉNYÖZÖN.

FENYELEG, a székelyeknél ám. ügyetlenül
enyeleg. (Kriza János).

FÉNYÉSÍTÉS, FÉNYESITÉS, (fény-és-ít-és)
fn. tt. fénye'sllés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által
valamit fényessé teszünk, ragyogóra, csillogóra tisztogatunk. V. ö. FÉNYESÍT.

FÉNYÉLÉG, (fény-él-ég) önh. m. fényélg-itt,
btn. fhiytlg-em v. — ni. Fénytől ragyog, fény lövödik
ki és szét belőle. Fénye/égnek a drágakövek.
FÉNYÉSÍTÖ, FÉNYESITÖ, (fény-és-ít-ö) mn.
FÉNYÉLGÉS, (fény-él-ég-és) fn. tt. fényé/gés-l, tt. fényesitö-t. Szer vagy eszköz , vagy anyag, mely
tb. —ék. Ragyogás, fényeskedés.
által valamit fényessé lehet tenni. Fényesíto por, keFÉNYELLENZÉK, (fény-ellenzék) 1. FÉNY- nőcs, kő, máz stb.
ELLENZŐ.
FÉNYELLENZÖ, (fény-ellenző) ősz. fn. Ellenző , melyet a gyertya elé teszünk, vagy lámpa fölé

FÉNYÉSÍTŐVAS, (fényésítö-vas) ősz. fn. Tiinárok eszköze vasból, melylyel :i bőröket fényesre
csiszolják.

FÉNYÉSKAPU—FENYÍTÉK

FENYÍTÉKHÁZ—FÉNYKOR

FENYÉSKAPU, (fényes-kapu) Ősz. fn. Átv. ért.
így nevezik a tőrök birodalmat, kttlönöeen pedig a
török császár udvarát, palotáját, a átvitt értelemben
kormányát is.
FÉNYÉSKÉDÉS, (fény-és-kéd-ée) fő. tt fényetkédét-t, tb. —ék. Azon szemeket kápráztató hatás,
midőn valamely testből folytonos fény lövellik.
FÉNYÉSKÉDIK, (fény-és-kéd-ik) k. m. fényétkéd-tem, —tél, —étt, htn. fényeskid-ni. Kitűnő fényben, és folyvást ragyog, csillog. Átv. ért. fényében
dicsekedik, jeles talajdonsággal kitűnik. A /Sodrot
tok ttép épülettel fényetkedik.

FENYÍTÉKHÁZ, (fenyíték-ház) ősz. fn. 1. FENYÍTÖHÁZ.
FENYÍTÉS, FENYÍTÉS, (feny-ít-és) fn. tt.
fenytíét t, tb. —ék. Cselekvés, melynél fogva valakit
büntetéssel illetünk. V. ö. FENYÍT.
FENYÍTÉS, FENYÍTÉS, (fény-lt-és) 1. FÉNYESÍTÉS.
FENYÍTETLEN, (feny-lt-etlen) mn. tt. fenyítetlen-t, tb. —ék. Akit kihágásai vagy bűnei miatt
meg nem feiiyítettek, nem büntettek.
FENYÍTÖ, FENYITÖ, .(feny-ít-ö) mn. tt. fenyítS-t. Rósz tettekért büntető; gonosztévőket törvényesen megboszuló ; bűntettekről Ítélő, vagy azokról
értekező. FenyitS perbe idézni ; fenyitS bíróság, törvény-szék, ítélet; fenyitS törvény.
FENYÍTÖ, (fény-ít-ő) mn. és ín. tt. fényitS-t.
Szer, anyag, eszköz, mely valaminek fényt ad. FénytíS kenuéi. BSrfényttö.
FENYITÖHÁZ, (fenyitő-ház)ösz. fn. Nyilvános
épület vagy intézet, hová az elitélt gonosztévőket
részint büntetésül, részint javításul bezárják, s néha
testi büntetésekkel is illetik, koplaltalak etb.
FENYÍTÖSZÉK, (fenyítő-szék) ősz. fn. 1. BŰNTÖRVÉNYSZÉK.
FÉNYJOG, (fény-jog) ősz. fn. Jog, melynél
fogva valaki a szomszéd udvarára szolgáló saját falán, vagy épen az ellenálló szomszédfalon is vágathat ablakot, hogy az által világosságot kapjon a maga
házába.
FÉNYKÉP, (fény-kép) ősz. fn. Kép, mely valamely alakot, tájt stb. Daguerre találmánya szerénti
fényben állít elé. Átv. ért valaminek dicső, dicséretes, jeles oldalról való kitüntetése, elémutatása. Valamely férfi életének fényképe.
FÉNYKERÜLŐ, (fény-kerülő) ősz. mn. Sötétséget kereső, mások szemei elől rejtekezö , bujkáló.
FÉNYKOR, (fény-kor) ősz. fn. A legnagyobb
dicsőségnek kora, midőn valaki vagy valami legnagyobb hírben állott Nemzetünk fénykora, vájjon elmúl t-e f
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FENYÉSPORTA, (fényes-porta) 1. PÉNYÉSKAPU.

FÉNYESSÉG, (fány-és-ség) fn. tt. fényéstég-ét.
Valamely test fényének öszvege, vagyis azon tulajdonság, melynél fogva valamely fényben bővelkedik.
Nap, csilárok, lámpák fényessége.
FÉNYÉSSÉGÉS, (fény-és-ség-és) mn. tt. fényességét-t v. —ét, tb. —ék. Fényességgel bíró, vagyis a
fénynek teljes bőségében levő. Átv. ért. dicsőséges,
igen jeles, nevezetes. Fényettéges fejedelem. Fényességtt déli nap.
FÉNYESÜL, (fény-és-til) önh. m. fényétül-t.
Fényessé lesz, fényesedik.
FÉNYFUTÁS, 1. FÉNYISZONY.
FÉNYGOLYÓ, (fény-golyó) ősz. fn. A tüzéreknél oly tüzes golyó, melyet bizonyos helyre töveinek,
hogy azt felvilágosítsa. Szélesb ért. golyóforma tüzes
röppentyű a tűzi játékoknál.
FÉNYHAJLÁS, (fény-hajlás) ősz. fn. Midőn a
világosság a testek mellett igen közel, főkép ezek
metszetes élei mellett surran el, okkor egyenes vonalú irányától valamennyire eltér, mi fényhajlásnak
vagy világosság hajtásának neveztetik.
FÉNYISZONY, (fény-iszony) ősz. fn. Szemgyöngeség, midőn a szemek oly érzékenyek, hogy legott
fájnak és könyüznek, ha erősebb fény éri őket. (Photophobia). Máskép : fényfutát.
FÉNYISZONYOS, (fény-iszonyos) ősz. mn.
Fényiszonyban szenvedő. Fényitzonyos nemek. V. ö.
FÉNYISZONY.
FENYÍT, FÉNYIT, (feny-ít) áth. m. fenyít-étt,
htn. —ni v. —eni. Valakit büntetéssel illet. Szorosb
ért büntet, megboszul. Lágyabb ért. bizonyos erkölcsi korlátok között tart, kihágni nem enged.
FENYÍT, (fény-ít) áth. m. fénytí-étt, pár. —«,
htn. —ni v. —eni. Fényt ad valaminek, ügy megtisztít, kicsiszol valamit, hogy fénye legyen. Szokottabban : fényetU.
FENYÍTÉK, FENYÍTÉK, (feny-ít-ék) fn. tt.
fenyíték-ét. 1) Büntetés, melyet valakinek elkövetett
bűneiért szenvednie kell, különösen, melyet bírói itélet szab a bűnös ellen. 2) Szelídebb ért. bizonyos erkölcsi korlátok, melyek a törvények áthágása ellen
állíttatnak. Fenyíték alatt tartani a katonaságot. Máskép : fegyelem.
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FÉNYKOROM, (fény-korom) ősz. fű. Goromba,
fényes korom, mely a növényi testek, különösen fák
égetésénél a közellévő tárgyakat, pl. kéményt megfogja, s mely különbözik ama finomabb poralaku koromtól, mely magasabb helyeken rakódik le.
FÉNYKOSZORÚ, (fény-koszorú) ősz. fn. Valamely testet környező fénysugarak. (Nimbus).
FÉNYKÖLTÖ, (fény-költő) öss. fn. 1. BODOBÁCS.
FÉNYKÖR, (fény-kör) ősz. fn. Fénysugarakból
alkotott kör, mely a körülvett tárgynak bizonyos ünnepélyes alakot és tiszteletet kölcsönöz; dicskör.
Fénykürrel feltett tzentkép. (Nimbus). Szélesb ért.
azon fény tömege, mely fényes test körül elterjed.
A nap fénykoré. Máskép : fcnykoszorú.
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FÉNYKÖRZÖTT, (fény-körzött) ősz. mn. FényFÉNYSZOMJ, (fény-szomj) ősz. fn. Átv. ért
körrel ővedzett, világított, díszített. Fínykörzolt kifejezés, a ám. túlságos vágy a pompa, csillog&s,
szentkép.
kitünés, hírnév után.
FÉNYSZOMJAS, (fény-szomjas) ősz. mn. TúlFÉNYLÁTÁS, (fény-Utas) ősz. fn. Szemek kóros állapota, midőn káprázó fénypontok látszanak ságos fényű pompára, csillogásra vágyakodó. Fényszomjas főurak, hölgyek.
elöltök lebegni.
FÉNYSZOMJU, (fény-szomju) I. FÉNYSZOMFÉNYLE, (fény-l-e) fn. tt. fénylé-t. SötétzöldJAS.
sziníi, igen fényes kfífaj a kavicsok neméből.
FÉNYTELI, FÉNYTELJES, (fény-teli v. -telFÉNYLEDÉZIK, (fény-1-ed-dz-ik) k. Több ponjes) ősz. mn. Igen fényes, csillogó. Átv. ért. dicsősétokon fényt ereszt, ragyog, csillog. Féiiyledezik a
ges, pompás. Fényteli paloták.
csillagot éy. Fényledezik a lámpákkal kivilágított város.
FÉNYTORONY, (fény-torony) ősz. fn. Tengeri
FÉNYLÉS, (fény-l-és) fn. tt. fénylés-t, tb. — ék. parton vagy szigeten emelt torony, melyet éjjelenValamely testnek azon állapota, midőn fénysugara- ként kivilágítanak, hogy a hajózok tájékozhassák
kat lövel magából. Ciillrtyok, vildrok, dráf/n'cövek magukat.
fényUse.
FÉNYTÖMEG, (fény-tömeg) ősz. fn. Általán, a
FÉNYLIK, (fény-1-ik) k. m.fe',<yl-étt,}itn.f,!ayf- fénynek, fénysugaraknak nagy mennyisége, különöeiti. Fénytől ragyog , csillog , fényt bocsát; vil'igit. sen , a festészetben, igen nagy világban eléállított
JNVm mind arany, ami fénylik. (Km.) Fényiének a kar- pont vagy hely, mely sok fényt ver vissza, különbözdok. Fénylőnk t'jjel a tnaeska f se mi. Derült éjj'i szé- tetétnil a homály vagy tiUétségtUmegtöl.
pf.n fényiének a rrilliiynk.
FENYTÖS, (feny-t-ö-s, azaz fen-t-ö-s v. fenétFÉNYLŐ, (fény-l-ő) mn. tt. f,'»ylb'-t. Ami fény- tes) mn. tt. fenytös-t, tb. —ék. Szeged tájékán ám.
lik, fénytől ragyogó, csillogó. Ffnylií é/j! testek.
lucskos, ronda, mintegy mocsokkal kent-fent.
FÉNYŰ, FÉNYŰ, (feny-ü) fn. tt. fenyü-t v.
FÉNYMÁZ, (fény-máz) ősz. fn. Máz, mely bizonyos testekre kenve, csiszolva azokat fénycsekké fenyőét, tb. —k v. fény vek. A tűlevelűek neméhez
tartozó fa, sötétzöld levelekkel, melyek télen nyáron
teszi. F^níjmiz a hiutókmi, úri /ó-izerszáiiiokfin.
zöldolk'nek. Legtöbb fajai egyenes sudár növésück,
FÉNYMÁZOL, (fény-mázul) ősz. áth. Valamit
fénymázzal beken, fényessé, csillogóvá te;z. IT!,i/''!:at s némelyek gyantát, szurkot izzadnak, innen : gyantás, szurkos fentjüknek hivatnak Nevezetesebb fajai :
ft'nymdzo/iii.
Foklya v. lúfz v. Kín-kos fényű, (pinus picea), fürtös
FÉNY.MÁZOLÁS, (fény-mázolás) ősz. fn. Vaf. v. jegenye f. (pinus abies), vad v. olasz fényit (pilaminek fénymázziil bi'keué.ic , csi'lngi'vá , fényessé
naster), rörö.t fenyU (p. larix), sima f. (p. strobus),
tevése.
mandula v. sselíd f. (p. pinea) stb. Ide számíttatik a
FÉNYMÁZOS, (fény-mázos) ősz. mn. Fénymázmagyar köz nyelven a gyalog v. boróka fenylí is.
zal bekent, kifényesített. Fúiym/ízos lábbeli. Fi'nymáHasználják melléknévül is, s ekkor fényűből valót,
zos löszei számok, liinlúk.
fényűből készültet, csináltat jelent. Fényű karó, féFENYŐ, (feny-ö; fn. 1. FEXYÜ.
nyű gerenda, fényű deszka.
FENYÖALMA, ifonyő'-alma) ősz. fn. 1. FENYÜFENYÜ-ALJA, ősz. fn. Gomba neme, mely feBUGA.
nyíífúk alatt terem.
FÉNYI'ALMA, (fenyü-alma) ősz. fn. 1. FEFENYÖBUGA, FEXYŐKRDÖ, FENYŐFA stb.
NYÜBUGA.
1. FENYÜBUGA, FENYÜEUDÖ stb.
FENYÜBOKOll, (fenyü-bokor) ősz. fn. 1. GYAFENYÖFALVA , helységek Zaránd megyében,
és Erdélyben Nagy-Szeben székben ; helyr. Fenyü- LOGFENYÜ.
FENYÜBUGA, (fenyü-buga) ősz. fn. Fenyüfán
falvd-n, —rá, —ról.
termő, hosszúkás, pikkelyes buga, melyben a fényű
FENYŐFŐ, falu Veszprém megyében; belyr.
magvai rejlenek. Máskép : fe.nyV.fity v. toboz.
Feny&fö-n, —re., —röl.
FENYÜCZINKE, (fenyü-czinke) ősz. fa. CzinFÉNYÖZÖN, (fény-őzön) ősz. fn. Fények so- kefaj, melynek fekete feje, liamuszinü háta, és fehér
kasága , nagysága, bősége. Fniyüzönben úsztiH a snk begye v a n , a raolnárczinegénél valamivel kisebb.
ezer gyertyával kivilágított tánczterem.
(Parus átér).
FÉNYPERJE, (fény-perje) ősz. fn. Férjék neFENYÜERDÖ, (fenyü-erdö) ősz. fn. Erdő, mely
méhez tartozó növényfaj, melynek fényes levelei van- fenyüfákból áll, fenyves.
nak. (Phalaris), 1. PERJE.
FENYÜFA, (fényű fa) ősz. fn. 1) Fényű, mint
FÉNYSUGÁR, (fény-sugár) ősz. fn. Azon egye- egész növény. 2) A fényűnek teste, fényűből vágott,
nes vonal, melyben a fényt a világító testből szét- h: sított egy darab. Fenylífából készített bútorok. Feosztani és elte:jedni képzeljük , vagyis maga a fény, nyiifdi-al tüzelni. 3) Melléknévül használtatván ám.
mely ily vonalakban szétlövelleni látszik. V. ő. SU- fényűből v. fenyiifából való, készített. Fenyílfa hajó
ft>iyíif<t karó.
GÁR.
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FENYŰTINÓRÚ, (fenyü-tinórú) ősz. fn. Fekete,
FENYÜFALVA, 1. FENYÖFALVA.
FENYÜFITY, (fenyü-fity) ősz.fii.1. FÉNYŰ- néha fehéres vagy sárgás gombafaj , melynek alsó
BUGA.
része sárgás csövekből áll, s vén veresfenyük törzsö-

FENYÜGOMBA, (fényű-gomba) ősz. fn. Fenyttfa derekán vagy tövén tenyésző gombafaj.
FENYÜGYANTA, (fényű-gyanta) ősz. fn. Gyantanemü sűrű folyadék, mely a jegenyefenyűből fakadoz ki. V. S. GYANTA.
FENYÜGYÖNÖY, (fényű-gyöngy) ősz. fn.
Gyöngyszemek gyanánt a fenyüfából, különösen az
úgynevezett gyantás fényűből kifolyó nedv, melyből
kátrányt, szekérkenőt készítenek.
FENYÜKOROM, (fenytt-korom) ősz. fn. Korom,
a megégetett szurkos fenyűbb'I.
FENYÜMADÁR, (fenytt-madár) ősz. fn. Húrosmadár-faj, mely őszszel és télen a gyalogfenyfik borókáin éldegél, s asztali nyalánkságul szolgál.
FENYÜMAG, (fenyü-mag) ősz. fn. Általán, a
fenyőfák magva; különösen azon fekete és kemény
bogyó, mely a gyalogfenyttkön terem, s melyből szeszes italt is főznek. Fenyümaggal kifilttVlni a szobát.
FENYÜMAGNEDV, (fenytt-mag-nedv) ősz. fn.
Borókamagokból sajtólt csípős, keserízü nedv.
FÉNYŰMAGOLAJ, (fenyű-mag-olaj) ősz. fa.
Olaj, melyet a gyalogfenytt bogyóiból, vagyis borókából sajtólnak.
FENYÜMAGOS, (fényű-magos) ősz. mn. Fényűmaggal készített, fűszerezett. Fenyümagot tűit.

FENYÜMAGPÁLINKA , (fenyü-mag-pálinka)
ösc. fn. L FENYÜVÍZ.
FENYŰMÉZGA, (fenyű-mézga) ősz. fn. 1. FENYÜTÖMJÉN.

FENYÜMONDOLA, (fenyű-mondola) ősz. fn.
A déli tartományokban tenyésző szelíd fenyűfa (Pinns
pinea) magva, mely alakjára nézve a mondóiéhoz
hasonlít
FENYÜOLAJ, (fenyü-olaj) ősz. fn. Szurkos fényűből készített olaj.
FENYŰPÁLMA, (fényű-pálma) ősz. fn. Indiai
pálmafaj, a malabari partokon és Ceylon szigetén.
(Elatc sylvestris).
FENYÜPINTY, (fényű-pinty) ősz. fn. Pintyfaj,
mely a fenyves erdőkben lakik.
FENYÜRIGÓ, (fenyü-rigó) ősz. fn. 1. FÉNYŰMADÁR.
FENYÜSZÁL, (fényű-szál) ősz. fn. Magasra
nőtt, szép egyenes fenyő, így hívják levágott állapotában is.
FENYŰSZENDER, (fenyű-szender) ősz. fn. Fenyűfákon tenyésző és éldegélő bogárfaj.
FENYÜSZÚ, (fényű-szú) ősz. fn. Szú neme,
mely a fenyíifákon rágódik. V. ö. SZÚ.
FENYÜSZUROK, (fenyü-szurok) ősz. fn. Szurok, mely az úgynevezett szurkos fényűből fakadoz
ki, s melyből a kátrányt, szekérkenőcsöt főzik.
FENYÜTERMŐ, (fényű-termő) ősz. mn. Fenyfifákkal bővelkedő, fenyves. FenyütermS havatok, Kárpátok.

kéin terem. (Agaricus officinalis).

FENYŰTOBOZ , (fényű-toboz) ősz. fn. 1. FENYÜALMA.
FENYÜTÖ, 1. FENYÖTÖ.
FENYÜTÖMJÉNY, (fenyű-tömjény) ősz. fn. A
fenyűfa derekából kifakadó sárgás mézga, melynek a
tűzön sajátságos illata van.
FENYÜVIASZ, (fenyű-viasc) ősz. fn. lásd : FENYÜSZUROK.
FENYÜVÍZ, (fényű-víz) ősz. fn. Gyalogfenyfi
bogyóiból, vagyis borókákból égetett szeszes ital, tótosan : borovictka.
FÉNYŰZÉS , (fény-fizés) ö»z. fn. Nagy és fölösleges költséggel járó, kitűnő pompa a ruházatban,
lakásban, étel-italban, szóval az élet mindennemű
módjában és kényelmeiben.
FÉNYŰZÉSI, (fény-űzési) ősz. mn. Fényűzést
illető, arra vonatkozó. Fénylltéti csikkek, amik.
FÉNYŰZŐ , (fény-űző) ősz. mn. Kitűnő, felesleges költséggel pompázó , az élet kényelmeire szerfölött sokat áldozó. FényUzS gaadagok, főurak.
FÉNYVÁGY, (fény-vágy) ősz. fn. Vágy, mely
tulságoo fényűzésre, pompára, tündöklésre törekszik.
FENYVES, (1), (feny-ü-es v. feny-v-es) fn. tt.
fenyvet-t , tb. —el-. Erdő, mely fenyűfákból áll. Ás
éjszaki Kárpátokat jobbára fenyőtűk borítják.
FENYVES , (2), (1. föntebb) mn. tt. fenyvet-t
v. — ét, tb. —ék. Fényűkkel gazdag, bővelkedő, benőtt. Fenyőét hegyek, bérezek, havatok.
FENYVESMADÁR, (fenyves-madár) ősz. fn. 1.
FENYÜMADÁR.
FÉR v. FÖR, elvont gyök , melynek megfelel
a vastag hangú fór, mint e szókból : Jergeteg, forgatag, fergetyU, forgatyú, ferdtil, fordul kitűnik. Jelentése tehát : fordulás, ide-oda forgás. Rokonságai a
szanszkrit per , pur (mozdítni , elétolni , elétaszítni),
innen pára [tál , tulnan], púra [elé , elébb] ; hellén
nafta , ttQÓg, noQTÍ , ntgáo) ; latin per-, német
ver-, Férte, fahrtn stb. V. ö. FÓR elvont gyök rokonságait is. A fér az illető állapotnak, vagy cselekedetnek kisebb, a fór nagyobb fokát jelenti. Innen : f érdül ám. félre hajol , de nem egészen ; fordul egészen
eltér elébbi állásától. Ezen gyökből származnak :
férdik , fórdik , fürdik , minthogy a fürdő állat a vízben féreg , forog, továbbá : fergeteg , fertelem , feríSt
stb. V. ö. PER , (pereg, perdűl) és PÁR , (parittya)
gyököket.
FÉR, (1), (fe-er) elvont törzs, melyből férj,
férfi stb. származnak. A fe (magasság, nagyság) és ér
(er-ő) fogalmak rejlenek benne. Rokonok vele a latin
vir , szanszkrit vh; (fedezni, ótalmazni), innen : wrats (férj), továbbá : góth wuir, hellén etQijj , ÚQQtjf,
török ér, finn mirdű stb. Némelyek szerént ám. ivar,
,ívik' igétől, tehát ám. ivó. 2) Elvont gyök férc* szó-
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bán, a midőn hangutánzónak s var gyökkel rokonFERCZÉL, (fér-cz-él) áth. m. férctH-t. 1) Vanak létezik.
lamit fonallal, czérnával nagyjából öszvefüz, öszveFÉR, (2), (fe-ér, azaz felülig ér), önh. m. fir-l. akgat, hogy ideiglen tartson. A szabók elöttOr fér1) Be ba ragu nevekkel ám. valamely helybe, térbe ctelnek, atután varrnak. Öszveférczelni valamit, ám.
jót, behat Éten zsákba egy mérü buta fér. Bőrébe roszúl, öregében, nagy öltésekkel varrni. 2) Dunán
alig fér. Ét nem fér a fejembe, azaz meg nem fogha- túl, ám. a kanrécze a nőstényt meghágja, megbuboztom. Egér nem fér lyukába, fokot köt a f árkára. (Km.) za, máskép : heréctel.
FÉRCZHÜ, (fércz-mtt) ősz. fn. Oly kézmfi, szaÖszvetére : befér. Be nem fértem a templomba. 2)
Felható ragu nevekkel ám. valamely tárgy fölén, te- bó-, varrómunka, mely csak imigy-amúgy van ösztején helye jut A kit koctira csak ketten férnek. To- veöltögetve, foltozva, akgatva.
FÉRCZTÜ, (fércz-tfi) ősz. fn. Vastagabbféle,
vábbá : ráfér. Nincs oly rakott szénás tzekér, melyre
még egy villával rá nem férne. (Km.) Atv. ért. el kel hosszú tű, melylyel valamit nagyjából öszveaklálnak,
nála, nem fölösleges. Rá fér át intet. 3) Közelítő ra- együvé fűznek. Kárpitosok, dohányfUtök fércttüje.
FERDE, (fér-de) mn. tt ferdét. Félszakos, rézsgu névvel ám. valamihez hozzá jut Pénzhez férni.
Nem tudok a nagy tolongás miatt barátomhoz férni. utos, félre álló, félre gyúrt, nyomott. Ferde száj,
Még a jóhot is szó fér. (Km.) lemét : hozzáfér. nyak. Ferde sarkú csitma. Ferdére áll a kalapja, száA maetka hozzáfért a szalonnához. 4) Igekötőkkel : ja. Ferdére lép. Átv. ért. helytelen, az okos ész szaBelefér. Minden mustja belefért egy hordóba. Elfér. bályaitól eltérő. Ferde bestéd, gondolkozás. V. ö. FÉR,
Vonz bán ben és ön Sn ragu neveket. Elfér a hátban, elvont gyök.
elfér a bakon. Különöe szólásmód : nem férhetsz el
FERDE-MARS, (ferde-mars) ősz. fn. Hadgyatőlem f azaz : nincs nyugtod miattam ? Fölfér, rá re korlati mtíezó, midőn a haladó csapat nem egyenes
ragu nevekkel. Fölfér a kocsira. Kifér. Hogy fért ki vonalban, hanem az egyik szárny előnyomnlásával,
a ttodon ét a hetet lábat no. (Km.) Lefér. Egy iv mintegy fordulni akarólag léptet
papirosra tok betű lefér. Megfér, ám. 1) megegyezik,
FERDÉN, (fér-de-en) ih. Félszakosan, rézsutobékében van együtt A jó tettvérek megférnek egymás- san, egyik oldalra nyomulva, görbedve. Ferdén vitól. Nehezen fér meg egy szemelen két kakát. (Km.); selni a kalapot. Ferdén lépni. Átv. ért. helytelenül,
Két dudát egy dárdában meg nem fér. (Km.). 2) he- nem okosan. Ferdén beszélni, gondolkodni.
lye van valahol. Kis helyen tok jó ember megfér.
FÉRDESÉG, (fér-de-ség) fn. tt férdetég-ét. Va(Km.); én megférek akármily kit ttobában. Öszvefér, laminek azon állapota, vagy tulajdonsága, midőn ferám. egyességben van, békével él mással : kétféle sze- dén, azaz félszakosan, rézsutosan, görbén áll. Átv.
retet neheten fér Sstve. (Km.) Nincs tií közöttünk, hogy ért helytelenség, oktalanság. Észnek, gondolatnak
Vttve ne férjünk. (Km.).
ferdetége.
FÉRCS, (fér-ca) elvont törzsök, melyből/erese^,
FÉRDIK, FÉRÉSZT, 1. FÜRDIK, FÜRÖSZT.
férctégét stb. származnak. Hangutánzó szó, mely a
FERDINÁND, (ám. érdemes, régi német szó,
szétlövető víz vagy más folyadék tompa hangját fe- verdienen-bH\ származtatva) férfi kn. Ferdinandus,
jezi ki; kevesb erélytt vagy hatályú működéssel : Fernando.
fécs, fecseg. Finnfii parskun, pirskun.
FERDÍT, FERDÍT, (fér-de-ít) áth. m. férdtíFÉRCSÉG, (fér-ca-ég) önh. m. férctég-tem, ill, htn. —fit v. —eni. Félszakossá, rézsutossá tesz,
—tél, —itt. A víz vagy más folyadék folytonos félre nyom, -görbít, -csavar, -gyúr. Gúnyból, vagy tif eret hanggal szét lövel; lágyabb kiejtéssel: fecseg. rátra készülve szájat ferdtí. Elferdíti a csizma sarkát.
Fercseg a vít, midőn magasról lehulló cseppjei köre Átv. ért. készakarva félrecsavarja valaminek értelmét. Elferdíteni mátok bestédét, mondatát.
esnek.
FÉRCSÉOÉS, (fér-cs-ég-és) fn. tt. fércségés-t,
FERDÍTÉS, (fér-de-ít-és) fn. tt férdítés-l, tb.
tb. —ék. Valamely folyadéknak f eret hangot adó — ék. Cselekvés, mely által valamit ferdévé teszünk.
szétőmlése, szétlövelése.
FÉRDÜL, PERDÜL, (fér-de-fil) önh.m./erdiU-í.
FÉRCSEN, (fér-cs-en) önh. m. fércten-t. Egyes Ferde alakot ölt, olyanná lesz, mint ami ferde, azaz
f eres hangot adva szétömlik. Peresen a köre cseppen- félszakos, rézsutos szokott lenni. Ferdül a vízmosta
út. Ferdül a félrenyomott csizmasark. A roszúl rakott
tett víz; lágyabb kiejtéssel: f ecseten.
kazal
elferdül.
FÉRCSENÉS, (fér-cs-en-és) fn. tt. férctenés-t,
FERE, (fér-e) fn. tt. férét. A székelyeknél ám.
tb. —e*. Valamely folyadéknak fercsenve szétömlémiben valami elfér (fér-ő); különösen telekmértéket
se. V. ö. FÉRCSEN.
FERCSI, férfi kn. Ferenct-böl kicsinyítve, mint jelent, mint hold vagy láncz (föld). Fére tehát ám.
Jánosból : Jancsi, Györgybül : Gyurcsi stb. 1. FE- bizonyos térségű föld, melybe határozott mennyiségű
vetés belefér. Bárom köböl f éré v. f írét fűid, azaz,
RENCZ.
melybe három köböl magot lehet vetni.
FERCSÓ, 1. FERCSI.
FERECZEL, 1. FERESD.
FÉRCZ, (fér-cz) fn. tt. fércn-ét. Imígyamugy
FERECSD, L FERESD.
felvarrott folt, öszveaklált, ritka öltésü varrás.
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PEREDIK, (fér ed-ik) 1. FÜRDIK.
FEREDÖ, erdélyi falu Hunyad megyében;
helyr. FertdS-n, —re, —ről.
FEREDS, L FERESD.
FÉREG, (fér-ég, mely t i. valamibe fúrja magit , vagyis üreg forog, rokon vele a latin vermis,
német Wwrm, arab kermes stb,) fn, tt. férget, tb. férgek. 1) Állattani szoros ért. azon apró Allatok neme,
a gerincztelenek osztályából, melyeknek piros verők
nincs, s külső érzékjelek nélkül szűkölködnek, és lábatlanok, hanem testeik öszvehuzása és kinyujtása
által mozognak, s melyek az állatország hatodik, és
utósó osztályát teszik. (Vermis). Ilyenek a pondrák,
giliszták, bélgiliszták stb. Babféreg, buzaféreg, sajtféreg, tormaféreg. FészktlSdik, mint a (ormába esett féreg. (Km.) Ritka alma, kiben féreg nincsen. (Km.). 2)
Népnyelven, mindenféle kártékony vagy undok állat,
milyenek a farkasok , kígyók, békák , egerek , poloskák, állatok testén élődő különféle bogarak stb.
Ctunya, utálatot, undok féreg, büdös féreg, toportyán
féreg (medve). Tisttátalanság miatt majd megütik a
férgek. Teli van a feje, ruhája féreggel (tetfivel).
Hogy a féreg (egér) rágja le a füledet. (Kriza János).
FÉREGKOR, (féreg-kór) ősz. fn. 1) Az állatoknál, kUlönösen embereknél, a bélférgektől származó kór, nyavalya. 2) A növények azon nyavalyája, melyet a levélférgek okoznak, midőn leveleiket, s
gyönge gályáikat elpusztítják.
FÉRÉGLABDACS , (féreg-labdacs) ősz. fn.
Mérges anyagból csinált, etető labdacsok, melyeket
némely férgek kiirtására használni szokás.
FÉRÉGLÁZ, (férég-Iáz) ősz. fn. A belekben
elszaporodott férgektől, gilisztáktól származó láz.
FÉRÉGNEMÜ, (féreg-nemű) ősz. mn. A férgek
neméhez tartozó vagy hasonló, oly tulajdonságú, milyen a férgeké. Féregnemü apró állatok.
FÉREGPOR, (féreg-por) ősz. fn. 1) Kártékony
vagy általán házi férgek irtására való etető por. 2)
Porul beadott gyógyszer a bélférgek ellen.
FÉRÉGTAPASZ, (féreg-tapasz) ősz. fn. Gyógytapasc, melyet a bélférgekben szenvedő beteg hasára
tesznek.
FÉRÉGÜZÖ, (férég-fiző) ősz. mn. Férgeket
pusztitó, ölő. Féregüzö szerek, porok, labdaciok.
FÉREGYHÁZ, falu Temes megyében; helyr.
Féregyhát-on, —rá, —rál.
FERENCZ, férfi kn. tt. Ferenciét. Franciscns.
(Franz, Francois). A franczia és német franc szótól
eredett, mely ám. szabad (németül : frci).
FERENCZSZÁLLÁS, puszta Torontál megyében ; helyr. Ferenczszállás-on, —rá, —rél.
FERENCZSZÁLLÁSA, puszta Kis-Kunságban;
helyr. Ferenczszálldsá-n, —ró, —ról.
FERENCZVÖLGYE, üveghuta Máramaros megyében ; helyr. Ferenczvolgyé-n, —rí, —ről.
FERESD, erdélyi falu Hunyad magyében;
hulyr. Ftretd-en, —re, —riíl.

FERETLEN, székelyesen, férhetetlen helyett.
FEREZ, 1. FERESD.
FÉRFI, FÉRFIÚ, (fér-fi v. -fiú) ősz. fn. tt. férfi-t v. —át, tb. —ok. 1) Széles ért hímnemhez tartozó emberi állat, mely a szinte széles ért. vett aszszonyi v. nőnemmel együtt az emberi nemzet öszvegét teszi. Ezen ért. mondatik 1. Mózs. 1. 27. És teremte Isten a* embert az 8 képére ; ám Istennek képére
teremte Stet; férfiúvá és asszonyállattá teremte okét.
(Káldi). Férfiak és asszonyok (v. nSk) társasága. 2)
Szorosb ért. oly hím ember, ki az ifjúság korát már
túl élte, ki teljesen kifejlődött, ellentétül a gyermeknek és ifjúnak. Gyermekből ifjú, ifjúból lest férfi. Fiatal,.kStép korú, agg férfi. 3) Nemesb ért. oly férfi,
kiben a férfias tulajdonságok kitűnő mértékben megvannak, tehát szilárd, erős lelkű, bátor ember. Legyetek férfiak a veszélyben. Mind Msük Sk, mind férfiak. (Garay). 4) Melléknévül használtatván ám. férfit illető, férfira vonatkozó, férfi tulajdonságával bíró.
Férfi szettet. Ki tör rajta a férfi szellet. (Km.) Férfi
szív, természet. Férfi asszony.
Első (fér v. férj) alkatrészét illetőleg, lásd :
FÉR, (1).
FÉRFIÁG, (fér-fi-ág) ősz. fn. A . nemzetségi
törzsfának azon nemzedéki ága, melyen az apák és
fiák sorozata fel van jegyezve; az anyák és leányaik
sorozatát elémutató ág, aeszonyi ágnak v. leányágnak
mondatik. A* Árpádok férfiága a történetírók köz véleménye szerént már régen kihalt. Férfiágról rokonok.
Rövidebben : fiág.
FÉRFIAS, (fér-fias) ősz. mn. 1) Férfi tulajdonságokkal bíró, férfihoz illő. Férfias magaviselet. Férfias bátorság, lélek, erS, szilárdság. 2) Mondják oly
nőről, ki igen a férfiak után van. Férfias leány, aszszony. 3) Ugyan nőről szólva, ám. férfitermészetű,
női gyöngédséget nélkülöző.
FÉRFIASÁN, (férfiasán) ih. Férfiúhoz illően,
férfias módon.
FÉRFIASSÁG, (fér-fiasság) ősz. fn. Férfias tulajdonságok bősége, létezése. Különösen, a férfinak
nemző tehetsége, heréje. Valakit férfiasságától megfosztani, azaz kibérelni.
FÉRFI-ASSZONY, (férfi-asszony) öaz. fn. 1)
Oly személy, kinek férfi és asszonyi nemző részei
vannak, vagy azokhoz hasonlókkal bírni látszik:
crira, himnö. 2) Férfi természetű, indulatú asszony,
milyenek az amotonok voltak.
FÉRFICZIPÖ, (férfi-czipő) ősz. fn. Czipöféle
lábbeli, milyet férfiak szoktak viselni.
FÉRFIDÜH, (férfi-düh) ősz. fn. Igen heves,
rendetlen és tartós nemi vágy, mely valamely nőben
a férfiak iránt gcrjedez, s mely szinte a dühösségig
növekedik. (Furor uterinus).
FÉRFIDÜHÖS, (férfi-dühös) ősz. mn. Férfidühtől gerjcdező. Férfidühos buja nS. V. ö. FÉRFIDÜH.
FÉRFIGYÜLÖLÉS, (férfi-gyülölés) ősz. fn. Női
ellenszenv a férfiak iránt, melynél fogva a nő a fér-
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fiákkal sem társsságilag, sem nemileg közlekedni természeti utálatból nem akar.
FÉRFIGYÜLÖLÖ, (férfi-gyűlölő) ősz mn. és
fn. Nöszemély , ki a férfiak iránt ellenszenvvel viseltetik , s a férfiakkal való társalgást és nemi közlekedést, belső ellenszenvénél fogva kerüli.
FÉRFIHANG, (férfi-haug) ősz. fn. Erős, vastag
hang, milyen a jól kifejlett férfiaké szokott lenni.
Különböztetésul a vékony, női vagy úgynevezett kappanhangtól.
FÉRFIKOR, (férfi-kor) ősz. fű. A férfi életnek
azon korszaka, midőn teljes kifejlettségében van,
középkor ta ifjúság és vénség közön.
FÉRFIMAG, (férfi-mag) ősz. fn. Legnemesebb
nedv a férfitestben, mely nemi közösülés által kiömölvén , • a női maggal összevegyülvén, ezt megtermékenyíti.
FÉRFINÉV, (férfi-név) ősz. fn. Név, különösen
a keresztényeknél keresztnév, melyet a férfiak viselnek , pl. István, Ferencz. Néha a férfi- és asszonyi
nevek gyökei ugyanazok, csak képzőik különböznek,
pl. János, Janka, Antal, Antónia stb. Rövidebben :
finév.
FÉRFIÖLTÖZET, (férfi-öltözet) ősz. fn. Sajátságos szabású öltözet, milyet a férfiak viselnek, s
mely különféle népeknél különböző. Ettől különbözik a nooltötet. Férfikalap , nökalap , férficzipö, nöctipö stb.
FÉRFIRUHA, (férfi-ruha) ősz. fű. 1. FÉRFIÖLTÖZET.
FÉRFIRUHAKÉSZÍTÖ, lásd : FÉRFIRUHASZABÓ.
FÉRFIRUHASZABÓ, (férfi-ruha-szabó) ősz. fn.
Szabó mesterember, ki férfiak számára, férfi szabású
ruhákat készít.
FÉRFISÁG, (fér-fiság) ősz. fn. Férfi tulajdonság, milyenek : bátorság, erély stb. Különösen nemzői tehetség.
FÉRFISZABÓ, (férfi-szabó) ősz. fn. Nem egészen szabatos kifejezés férfiruhaszabó helyett, mert
nem a férfit szabja, hanem csak ruháját.
FÉRFISZOKÁS, (férfi-szokás) ősz. fű. Szokás,
melyet tetteikben rendesen a férfiak követnek ; férfiakhoz illő szokás. Nálunk a dohányzás, fütyülés férfiszokás.
FÉRFITERMET, (férfi-termet) ősz. fn. Olyan
termet, vagyis testalkotás, milyen a jól képzett férfié
szokott lenni, mely a nötermettöl több tekintetben
különbözik.
FÉRFITESTVÉR , (férfi-testvér) ősz. fn. Tustvérbáty vagy öcs, mely a latin fráter, német Brúder
szóknak felel meg. Újabb nyelven rövidítve : fivér.
FÉRFITÖRZSÖK, (férfi törzsök) ősz. fn. Azon
származási vagy nemzedéki törzsök, melyből a férfiág
vagy ágak erednek.
FÉRFIÚ, (fér-fiú) ősz. fn. 1. FÉRFI.

FÉRFIÚI, (fér-fiúi) ősz. mn. Férfiút illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Férfiúi erő, bátortag,
áUhatatosság.
FÉRFIUSÁG, (fér-fiuság) ősz. fű. lásd : FÉRFISÁG.
FÉRFIVÁGY, (férfi-vágy) ősz. fn. Nőben gerjedező rendetlen vágy a férfiak után, kivált nemi
közlekedés végett, mely ha igen nagy fokra hág,
férfidtlh a neve.
FÉRFIVÁGYÓ, (férfi-vágyó) ősz. mn. Nőszemélyiől mondják, ki rendetlen nemi gerjedelemmel
vonzódik a férfiak után.
FÉRFIVARGA, (férfi-varga) ősz. fn. Varga
mesterember, ki férfiaknak való lábbelieket, pl. sarukat, topánokat, czipőket készít.
FÉRGENY, (fér-cg-eny) fn. tt. férgeny-t, tb.
—ék. A bélférgek egyik neme, melynek hosszúkás
hengereled alakja van. (Sipuuculus. L.).
FÉRGES, (fér-g-es) mn. tt. férges-t v. — ét, tb.
—ék. Féreggel bővelkedő, féregtől ellepett, hemzsegő , féreg-ette. Férges alma, férges dió. A piros alma
is gyakorta férges. (Km) Nem ér egy férges diót.
(Km.) A jó fának í» von férges gyllmVlcse. (Km.). V.
ö. FÉREG.
FÉRGESÉD1K, (fér-ég-es-éd-ik) k. m. férgtsédtem, —tél, —étt. Férgek nőnek benne, férgessé lesz.
FÉRGESSÉG, (fér-ég-es-ség) fn. tt. férgesség-ct.
Férges állapota vagy tulajdonsága valaminek. Férgessége miatt használhatatlan gyümölcs.
FÉRGETEG, FÖRGETEG, (fér- v. fór-g-et-eg)
fű. tt. férgeteg-ét. 1) Igen erősen rohanó, s nem egyenes irányban , hanem örvényesen , s mintegy ferdén
tolongó szél. Tengeri fergeteg; havas fergeteg. Dühös,
pusztító, ordító fergeteg. Hordjon el a fergeteg. Jön,
mint a fergeteg.
„Ha látom a fergeteg idejét,
Benyomom a süvegem tetejét.'

Népd.

2) Az ily erős szél által fölkergetett porfellegek a
szárazon, vagy vízhullámok a tengeren, vagy hóval,
esővel terhelt s kóválygó felhők. Fergeteggel érkezeit
jégeső. A záport porfergeteg előzte meg. Valamint több
rokonképzőjü szók, pl. rengeteg, sivatag, zuhatag stb.
úgy ez is melléknévül is használható, s ám. szűnt e le
nül forgó, kevergö.
FERGETEGES, FÖRGETEGÉS, (fér- v. fór-get-eg-és) mn. tt. férgetegés-t v. —ét, tb. —ék. Förgetcg által felzavart. Fiirgeteges tenger, leoegb'.
FÉRGETYÜ, FÖRGETYÜ, (fér- v. för-g-e-tyü)
fű. tt. ftrgetyü-t. Általán, valamely szer, eszköz, melyet ferdén ide-oda forgatni lehet. Különösen 1) A
szekér első párnáján ide s tova forogható, s derékszeggel a tengelyhez foglalt fa , melyből kétfelől az
oldalakat tartó rakonczák felnyúlnak. 2) Ablakokra
alkalmazott bádog füsthajtó.
FÉRHÉCZ, (fér-hécz) ősz. fn. A rúd töve felé
keresztül álló vasalt fa, mely két felől vaspálczáknál
52*
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FÉRJHÉZMÉNÖ, (férjhéz-ménö) ősz. mn. Leányról mondjak, ki már annyira felnőtt és kifejlett,
hogy asszony, azaz feleség lehet belőle. Ifdr férjhetmenő' leánya van. Máskép : eladó.
FÉRJI, (fér-j-i) mn. tt férji-t, tb. —ék. Férjet
illető, arra vonatkozó. Férji kltteletiég. Férji hütég,
FÉKHEZ MEGYÉN, 1. FÉRJHEZ MEGYÉN.tteretet, gond.
FÉRHEZ AD, 1. FÉRJHEZ AD.
FÉRJTELEN, (fár-j-te-len) mn. tt férjtelen-t,
FERI, férfi kn. tt Feri-t, tb. —k. A Ferenct tb. —ék. Nőszemély, kinek férje nincs, legyen az hanévnek kicsinyest, B barátságos ért. vett módosítása. jadon vagy özvegy. Szélesb ért. ki férjével niacsen,
Máskép : Ferike, Fenti, Fereti, Ferctó, Ferke, Fér- kinek férje távol van, németesen szólva : nalmakó, FtrkS. A két utóbbi mar idősbet, suhodert jelent. tovegy.
V. 5. FERENCZ.
FÉBJTELENSÉQ, (fér-j-te-len-ség) fn. tt/éV/FERICSE, falu Arad megyében; helyr. f«rí- telentég-ét. A nőszemélynek azon állapota, midőn vagy
eté-n, —re, —rflZ.
hajadon, vagy özvegy, vagy élő férjétől akármi okFERICZE, fala Bihar megyében; helyr. Ferí- ból el van szakadva.
eté-n, —re, —ro7.
FÉRJÜL, (fér-j-űl) őnh. m. férjUl-t. Férjhez
FÉRINGÉZIK, (fér-ing-éz-ik) k. m. féringéimegy.
tem, —tél, —itt. A székelyeknél ám. tolakodik heFERKEND, paszta Szála megyében; helyr.
lyért (Kriza J.).
Ferkend-én, —re, —r«Z.
FERITFALU, helység Seala megyében; helyr.
FÉRKÉZÉS, (fér-kéz-és) fn. tt. férkenét-t, tb.
Ferüfalu-ba, —bon, —ból.
FÉRJ, (férj) fn. tLférj-et. Aj betű toldalék- —ék. Valamely tárgynak azon állapota, midőn valaképző gyanánt áll, mint a fürj, eperj, ttederj siókban mely helyre befér, midőn bizonyos térben helye van,
is. Jelent talajd. oly férfi személyt, kinek felesége helye jut
FÉRKÉZET, (fér-kéz-et) fn. tt férketet-ét. Férvan, a feleség hites társát. Férj ét feletég, egy tett ét
kezés
elvont értelemben.
lélek. Férjhet menni, azaz valamely férfival törvényes
FÉRKÉZIK, (fér-kéz-ik) k. m. férkit-tem, —tű,
házassági viszonyba lépni. Férjhet kérni, adni a leányt. Kietiny a lány, férjhet kérik, nem mehet. (Mépd.) —üt; htn. —m. Közelítő ragu névvel használtatFérjét tteretni. Férjéhe* hű lenni. Férjét elhagyni. ván, ám. valamihez hozzá ját, helyet nyit, tör valaFérjem elválni. Fiatal, vén férj. A köznép a férjet hová. A nagy tömeg miatt nem férkethetik a ninhati
úrnak is mondja, sőt a közrendu asszonyok férjem tártttékhet. A* itató vdluho* nem Jérkethetik a tzomjat
tulok. A székelyeknél annyi is, mint: helyet enged,
helyett általán uram szóval élnek.
szorul. Férketnetek fatekak, hadd férjen a ctupor M.
„Nem szeretem az uramat,
(Kriza J.).
Csak a kisebbik aramat1'
Népd.
FERKÓ, FERKŐ, 1. FERI.
V. 6. FÉR, (1).
FÉRM, (fór-m) elvont törzsök', melyből/«rmed,
FÉRJANY, (fér-j-any) fn. tt —t. A hellén «P- férment stb. származnak. A f ír (fór, fór) gyökből
<np>ixóy után betfiszerént fordított műszó, helyeseb- eredvén jelent rendetlen mozgást, ide-oda fordulást,
felindulást Megegyezik a latin ferveo, fermentum,
ben, 1. MKENY; köznyelven : egérkS.
FÉRJES, (fér-j és) mn. tt férjet-t v. —tt, tb. fervidui szók, ferm v. ferv gyökével.
FERMED, (fér-m-ed) önh. m. fermed-ttm, —ifi,
—ék. Kinek férje van, férjnél levő. Férjet nők.
FÉRJETLEN, (fér-j-eüen) mn. tt férjeüen-t, —( v. férmed-étt. Pergő, forgó vagy forró víz gyatb. —ék. Kinek férje nincs, azaz hajadon vagy öz- nánt mozgásba jő, s haragra indái. Föl/ermedni valakire. V. ö. FÉRM.
vegy.
FÉRMEDÉS, (fér-m-ed-és) fn. tt férmedét-t,
FÉRJFI, FÉRJFIA8, FÉRJFIÚ stb. 1. FÉRFI,
tb. —ék. Belső felindulás, mozgalom, mely a forró
FÉRFIAS, FÉRFIÚ stb.
FÉRJGYILKOS, (férj-gyükos) ősz. fn. Nő, azaz víz felbugyogásához hasonlít. Innen jelent haragra
feleség, ki férjét megölte. Férjgyükotok ellen hatott geijedést, a vérnek buszuvágytól eredő sebesebb
mozgását
törvény.
FÉRMELÖDIK, 1. FÜRMÖLÖDIK.
FÉRJHEZ AD, 1. FÉRJ alatt
FÉRMESZT, (fér-m-eszt) áth. m. férmtttt-itt,
FÉBJHÉZADÁS, (férjhéz-adás) ősz. fn. Megengedés, beleegyezés, hogy a leány valamely férfihoz htn. —m v. —ént. Rendetlen mozgásba, forrásba
hoz, különösen boszúra, haragra gerjeszt, boszontás
feleségül menjen.
által a vért rendkiviili forgalomra ingerii.
FÉRJHEZ MEGYÉN, 1. FÉRJ alatt.
FÉRJHÉZMÉNÉS, (férjhéz-ménés) ősz. fn. MiFERSING, (fcböi.jböl öszvehúzva) fn. tt
dőn a nőszemély, legyen az hajadon vagy özvegy, a ferting-ét. Székely földön ám. felső gyolcsszoknya,
rokolya.
férfival házamágra lép.

fogva a tengely régeihez csatoltatik. Ferhécz csak
a lovai S2ekereken szokott lenni. Máskép : Förhénet,
felhérct, folkéren.
FEBHETETLEN, (fér-het-etlen) mn. tt. firhetetlen-t, tb. —ék. A. székelyeknél ám. nyughatatlan;
illetlen (Kriza J.).

FÉRT—PÉETÉZETÉS

FÉRTÉZETLEN—FES

FÉRT, FORT, (fér-t v. fór-t) elvont törzsökige,
melyből ás igenév fertő származékaival együtt, továbbá, fertelem, fertelmei etb. szók maiglan divatoznak. Képezve van a tar-t, haj-t, ej-t, tej-t, bom-t, rom-t
atb. hasonlatára. Fért eredetileg ám. ferde mozgást
tesz, fordít magán. (V. ö. FÉR). Innen lett: férténg
(förtöng) mit rendesen átvetve: fetreng (fötoong) használunk. Megegyezik vele a latin verto, vorto, szláv
wratü, bratü. V. ö. FÓR, FORD.
FERTÁLY, (a német Viertel szóból kölcsönöztetctt) fn. tt. fertály-t, tb. —ok. 1. NEGYED.
FERTÁLYESZTENDÖ, (fertály-esztendő) ősz.
fn. Az esztendőnek egy negyedrésze, azért helyesebben és magyarosabban : évnegyed.
FERTÁLYMESTER, (fertály-mester) ősz. fn.
Alsóbb rendű (német) városi tisztviselő, ki egyes fertályában a városnak bemondói, katona-szállásolási,
öszveirási, s más kötelességeket teljesít Magyar városokban , melyek alosztályai többnyire nem fertályok , hanem tizedek szerént külöuöztetnek el, fertálymester szó helyett tizedet névvel élnek.
FERTÁLYÓRA, (fertály-óra)'ösz. fn. Azon időfolyamnak, melyet óra névvel hívunk, s mely hatvan
perczből áll, ég/ negyedrésze, helyesebben és magyarosan óranegyed v. negyedóra.
FERTÁLYOS, (fertály-os) mn. tt fertályot-t
v. — át, tb. —öt. 1) Amibe egy fertály fér. Fertályai hordóeika. 2) Az egész háztcleknek egy negyedét bíró. Fertályai (negyedrészes) gazda.
FERTELEM, FÖRTELÉM, (fér- v. fór-t-el-ém)
fn. tt fértelm-et, tb. —ék. Olyas valami, amitől el
kell fordulni, utálatossága, undoksága miatt; utálatos, undok dolog. Vétetik erkölcsi és anyagi értelemben. BtlnSk fertelme. Fertelem nézni, oly moc»ko», titztátalan minden.
FÉRTELMES, FÖRTELMES, (fér- v. fór-t-elm-es) mn. tt fértelmes-t v. —el, tb. —ék. Amitől
utálattal, undorodva el kell fordulni, utálatos, csömörletes, gyomort ferdítő, felforgató. Erkölcsi ért.
természet elleni, undorító jelenésü bűnökbe merült;
erkölcsi érzést felháborító. Leghatályosabb szavaink
egyike, melylyel, mint némely más hasonlókkal, a
köz szokás, elég hibásan, csekélyebb tárgyak körül
is él.
FÉRTELMESSÉG, FÖRTELMESSÉG, (fér- v.
för-t-el-m-es-ség) fn. tt. fértdmesség-ét. Undokság,
utálatosság, csömörletet gerjesztő állapota vagy tulajdonsága valaminek.
FÉRTÉNG, (fér-t-éng) gyak. önh. lásd : FÉTRÉNG.
FÉRTÉZ, (fér-t-éz) áth. m. fértéz-tem, —tél,
—élt. Valamit szennybe, mocsokba forgatva undokká
tesz. Innen erkölcsi ért néma bűn által bemocskít.
Magát fertezS gyermek.
FÉRTÉZET, (fér-t-cz-et) fn. tt. fertiztl-ft. Utálatos, undok valami.
FÉRTÉZETÉS, (fér-t-éz-et-és) mn. tt. Je'rtezete*-t T. —ét, tb. —ék. Fertezettel teljes, azaz undok,

tisztátalan, utálatos. Mikor ktdig a ferteutti esettet
Idmegyen emberbSl. (Münch. cod.).
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FÉRTÉZETLEN, (fér-t-éz-et-len) mn. tt ferletetlen-t, tb. —ék. Ami szennybe, mocsokba, sárba
nincs megforgatva, tiszta. Erkölcsi ért szűz, a nemi
ösztön tiltott használata által meg nem szeplősített.
Ferteteílen nők. Határozóilag ám. fertőzetlenül, f érte zettől menten, tisztán.
FÉRTÉZIK, (fér-t-éz-ik) k. m. fertcz-tem, —tél,
—élt. Mocsokba, szennybe, sárba keveredve, azokban forogva, henteregve undokká, utálatossá lesz.
FÉRTÉZTET, (fér-t-éz-tet) áth. m. férléztet-étl.
Undokít, mocskít, tisztátalanít, anyagi és erkölcsi értelemben. Máakép : fértSztet. Ét bemenének a hátba,
hogy meg ne féríézíetnének. (Münch. cod.).

FÉRTÉZTETÉS, 1. FÉRTÖZTETÉS.

FERTŐ, (fér-t-ő) fn. tt. fertö-t, tb. —*. Az elvont fért ige részesülője. Eredetileg oly folyadék,
mely más anyaggal, pl. iszappal, sárral van öszveforgatva, keverve. Innen van a Fertő' tó neve, Sopron és Mosón vármegyékben, melynek vize fekete,
iszapos. Átv. ért. mi bennünket undorral, utálattal
töltve fordít el magától, tehát anyagi vagy szellemi
mocsok, szenny.
FERTÖ-SZENT-MIKLÓS, mezőváros Sopron
megyében; helyr. Szent-Miklós-on, —ró, —ról.
FERTŐZ, (fér-t-ő-z) áth. m. fértSz-tem, —tél,
—ott. Fertővel, azaz mocsokkal, sárral undokít,
utálatossá tesz, beszennyez; erkölcsileg megszeplősít.
FERTŐZÉS, (fér-t-ő-z-és) fn. tt. fértöxés-l, tb.
—ék. 1) Cselekvés, melynél fogva valakit undokul
bemocskolnak, vagy erk. ért megszeplősítnek. Vérfertőzés. Önfertözét. (Onania). 2) A fé.rtötik igétől
származtatva, szenvedő állapot, midőn valaki v. valami bemocskolódik, erkölcsileg megszeplősödik.

FÉRTÖZET, 1. FÉRTÉZET.
FERTŐZETLEN, 1. FÉRTÉZETLEN.

FERTŐZIK, (fér-t-ő-z-ik) belsz. m. fertöz-tem,
—tél, —ott. Mocsokkal, sárral, vagy akármily undoksággal beszennyesedik.
FÉRTÖZTET, (fér-t-ő-z-tet) áth. múlt. fertőttet-tem, —tél, —«'«. Eszközli, hogy valaki vagy vslami befertőzzék , azaz mocskos , szennyes, undok,
utálatos legyen. Erkölcsi ért. Nőt ferlSzletni, azaz
szüzességét elvenni, vagy erőszakosan közlekedni
vele; magát fertőztetni, azaz természet elleni, néma
vagy sodorna! bűnt követni el; bectUletét megfertőztetni, ám. undok vétekkel beszennyezni, megszeplősíteni.
FÉRTÖZTETÉS, (fér-t-ő-z-tet-és) fn. tt fertSztetés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által valakit vagy
valamit fertőztetnck. V. ö. FÉRTÖZTET.
FERUS, férfi kn. 1. FERI.
|
FES, hangutánzó elvont gyök, melyből feil-ik,
' ftft stb. származnak. Jelent szakadást, vagy szakal dozás által eszközlött vonalt, vonást, szálat, réteget.
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PES—PEST

PESTÉQET—FESTÉKKAGYLÓ

így fetlli a Müncheni codexben feietS. Rokon értelműek vele még a magyar fej (fejlik azóban), főtt
(főttük szóban), továbbá a latin fissio, fittura, fosta,
hellén yá£<a, acpídi], német beüzen, Disz, szanszkrit
bhid (metszeni), török filitzlemek, flim pK&ten stb.
FÉS, (fe-es) elvont törzsök. Egy eredetű s értelmű fet gyökkel. Él fésű szóban. Jelentése : részekre , rovátkokra, fogakra hasogatott; rokon vele
különösebben a latin fistus.
FESEL, (fes-el) önh. m. fesel-t v. fellett, htn.
—m v. feileni. Mintegy saját erejénél fogva bomlik
szét vagy fejtődzik ki. Mondják leginkább élő' növényekről. A róztabimbó f esel, (ellenben a nadrág
festík).
FESELHETETLEN, FESELHETLEN, (fes-elhet-etlen) mn. tt. feselhetetlen-t, tb. —ék. Ami nem
feselhet vagy feselhetik, ami el nem szakadhat. Átv.
ért. romolhatatlan.
FE8LÉ8, (fes-l-és) fn. tt feslés-t, tb. —ék. 1)
Szenvedd állapot, midőn valamely test részei festenek. 2) Maga azon rés, nyilas, mely az egymástól
elfeslett részek között támad.
FESLÉTT, (fes-1-étt) mn. tt. feslétt-et. Ami szét
van szakadva, feselve, mi nincs meg ép, rendes alakjában, aminek varrása szétfoszlott. Festett ruha,
csizma. Átv. gonosz, romlott. Fetlett életű, erkölesü.
V. ö. FESLIK.
FESLÉTTEN, (fes-1-étt-en) ih. Szétszakadva;
elromolva.
FESLÉTTSÉG, (fes-1-étt-ség) fn. tt. feiléttiégét. Átv. ért erkölcsi romlottság, vásottság.
FESLIK, (fes-l-ik) k. m. fal-étt, htn. fesleni. 1)
A rostokból, fonalakból, rétegekből álló test rostjai,
fonalai, rétegei elválnak, elszakadnak egymástól.
Fetlik a gyolcs, vászon, midőn repesttik. Feslik a kígyó bűre, midőn vedlik. Fetlik az áztatott kendertzál.
2) Valaminek varrása elszakad. Elfeslett a zsák. Lefetlett a ctitma talpa. Felfetlell az Ung újjá. 3) Átv.
fűlik neki a hárs, ám. sikerül neki, amit tesz, kedve
szerint megyén dolga.
FEST, (fés-1, a perzsában nü-vitten ám. irni)
áth. m.fest-étt, htn. —ni v. —ént. 1) Eredetileg valamely testet bizonyos szinü vonásokkal bevon, behúz, s mintegy rétcgesit Arczáí pirosra félteni. Vérrel f etteni afüldet. A ház falát sárgára, tőidre fesleni. 2) Színét eresztve beken, bemázol. Ez a posztó
igen fest (fog). 3) A tárgyakat bizonyos színben tűnteti elé, adja vissza. Némely látctök festenek. 4) Valamely tárgy külső alakját színes vonásokkal ábrázolja, s mindegy az eredetiről lefejti, lefesleti. (V. ö.
FES). Képet festeni; virágokat, fákat, tájakat festeni.
Embert, állatokat festeni. Valakit tetőtől talpig lefesteni. 5) Átv. valamely tárgy sajátságos jegyeit, vagy
személy jellemét, tulajdonságait, szóval élénken eléterjeszti, s mintegy képmásukat adja. A költők, kivált
regényírók gyakran tárgyakat, személyeket festenek.
Rútul lefestették öt vetélytársai. Némely tájejtéssel : főst.

FESTÉQET, (fea-t-ég-et) áth. és gyak. m. fettéget-tem, —tél, —élt. Folytonosan és gyakran fest.
Képeket feitegetni, szobákat fesíegetni, arezát feilegetni. V. ö. FEST.
FESTÉOETÉS, (fes-t-ég-et-és) fn. tt fellegeién-t, tb. —ék. Gyakori vagy folytonos festés. Arctképek festegetésével foglalkodni. V. ö. FEST.
FESTÉK, (fes-t-ék) fn. tt. festék-ét. 1) Test,
anyag, mely más test felszínéhez dörgSlve ennek bizonyos színt ad. Zöld, kék, vörös, sárga festék. Festéket árulni, venni, törni. Olajos festék. A fekete képnek
fekete a festéke. (Km.). 2) Az elmázolt, eldörgölt festékanyag. Arctan igen látszik a festék. A rótt f esték
megeszi a posztót.
FESTÉKÁRUS, (festék-árus) ősz. fn. Kalmár,
ki festékféle anyagokkal kereskedik.
FESTÉKCSIGA, (festék-csiga) ősz. fn. A festészeknél csigateknőcske, melyben a használatra elkészített festéket tartják.
FESTÉKCSINÁLÓ, (festék-csináló) ősz. fn.
Mesterember, ki a nyers festékanyagot különféle
használatra elkészíti, alkalmassá teszi.
FESTÉKDESZKA, (festék-deszka) ősz. fn. 1)
Kisded és rendesen fvalakú deazka, melyet a festő
dolgozás közben kesében tart, s melyen a képhes
szükséges színeket öszvevegyíti. (Palette). 2) Deszka , melyen a festékcsinálók az össvesusott festéket
szárítani szokták.
FESTÉKDÖRGÖLÖ, (festék-dörgölő) ön. fn.
Dolgozó személy a festékkészítő műhelyben, ki a festékanyagot kövön tördeli, zúaza.
FESTÉKEGYELÍTÉS, (festék-egyelítés) ősz.
fn. Különféle szinü festékanyagoknak bizonyos arányban és czélra öszvevegyítése.
FESTÉKÉS, (1), (fes-t-ék-és) mn. tt f estéket-1
, tb. —ék. ,1) Festékkel színezett, bekent,
kendőzött. 2) Festéknek való, festékrejtő. Festékei
ládika.
FESTÉKÉS, (2), (1. föntebb) fn. tt fettékés-t,
tb. —ék. Székelyeknél divatozólag ám. különbféle
színekkel gyapjúból való szövet, szőnyeg.
FESTÉKÉZ, (fes-t-ék-éz) áth. m. fettéktz-tem,
—tél, —itt. Valamely testet, híggá alakított festékkel bemázol, bevon. Ajtókat, ablakokat festékemi.
Lágyfából készített bátorokat fettékemi. Olajos, vagy
enyves színnel festékemi. A karfákat befestékezni.
FESTÉKÉZÖ, (fes-t-ék-éz-ő) fn. tt festékfzöt.
Szoros ért. oly személy, vagy kézmives, ki híggá
csinált festékkel valamely tárgyat, különösen bútor nemüeket bemázol, bevon. (Anstreichen). V. ö. FESTÉKÉZ.
FESTÉKFÖLD, (festék-föld) ősz. fn. Mindenféle föld, mely a bele vegyült érczrészektől szint
kap, s mely által más testeket bizonyos színre festeni lehet.
FESTÉKKAGYLÓ, (festék-kagyló) ősz. fn. 1.
FESTÉKCSIGA.
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FESTÉKKÉS, (festék-kés) ősz. fn. A festészek
késalakú fa eszköze, melylyel a kövön öszvczúzott
festéket fölszedik.
FESTÉKKÉSZITÖ, (festék-készitö) ősz. fn. 1.
FESTÉKCSINÁLÓ.
FESTÉKKEVERÉS, (festék-keverés) ősz. fn.
1) Különféle festékek elegyítése, hogy bizonyos színnek árnyazatát visszaadják. 2) A színek különfélesége, amint azok valamely tárgyon látszanak. A tulipán feslékkeverése ktilifnösen szép.
FESTÉKKOR, (festék-koh) ősz. fn. Kemcncze
vagy katlan, melyben festéket, különösen nyomdászoknak való bctüfestéket fó'znek.
FESTÉKKÖ, (festék-kő) ősz. fn. 1) Sima kőlap, melyen a festészek festéket dörzsölnek. 2) A
közönséges nyomdai sajtókban keményfából való lap,
melyen az öszverakott betűsorok nyugosznak.
FESTÉKLABDA, (featék-labda) ősz. fn. A
könyvnyomtatóknál labdaalakú rugouyos eszköz ,
nyéllel ellátva, s nyomtató festékkel beszivatva, melylyel a sajtó alá tett betűket, vagy más nyomataudókat be-be kencgetik.
FESTÉKLÁDIKA, (featék-ládika) ősz. fn. Ládika, melyben a festésre való festékanyagok csigákba
rakosgatva vagy szeletkékben tartatnak.
FESTÉKLAP, (festék-lap) ősz. fn. 1. FESTÉKDESZKA.
FESTÉKLAPOCZKA, (festék-lapoczka) ősz. fn.
Fából való lapoczka, melylyel a festékanyagot a festékkövön dörzsölik.
FESTÉKSZEDÖ, (festék-szedő) ősz. fn. Késforma eszköz fából, melylyel a kövön öszvezuzott
festéket fölszedik.
FESTÉKTARTÓ, (festék-tartó) ősz. fn. Szekrény, melyben a használatra elkészített festéket, csigákba helyezve vagy szeletekre osztva tartogatni
szokták.
FESTÉKTEKNÖKE , (festék-teknöke) ősz. fn.
Kis teknö alakú edényke, melyben a használatra elkészített festéket tartogatják a festészek.
FFSTÉKTÖRÉS, (festék-törés) ősz. fn. l) Munka, midőn a festéket öszvezúzzák. 2) Különféle fostékeknek törés által vegyítése.
FESTÉKTÖRÖ, (festék-törö) ősz. fn. 1. FESTÉKDÖRGÖLÖ.
FESTÉKVEGYÍTÉS, (festék-vegyítés) ősz. fn.
1. FESTÉKKEVERÉS.
FESTEMÉNY, (fes-t-e-meny) fn. tt. fetlvmény-t,
tb. —ék. Általán valamely tárgy alakja, mely festett
síinek által van ábrázolva; valamely személynek
vagy tárgynak festett képe, ábrája.
FESTENY, (fest eny) fn. tt. festeny-t. A nemtelen fémek közé tartozó egyszerű vegyelem. (Cliromium).
FESTÉS, (fcs-t-és) fn. tt. festés-t, tb. —éle. 1)
Valamely tárgy alakjának festékes színekkel való
ábrázolása. 9) Maga azon ábrázolat, mely festék ál-

tal alakíttatott. 3) Szélesb ért. valamely testnek bizonyos színűre változtatása. Gyolcs-, vászon-, posztó-,
kalapfestés. 4) Átv. ért. személy vagy tárgy tulajdonságainak jellemzetes, ismertető leírása szóval. A
regényírók különösen szerelnek a személyek és tárgyak
festésével foglalkodni.
FESTÉSI, (fes-t-és-i) mn. tt. festési-t, tb. — ék.
Festést illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Festési
ügyesség. Festési szabályok.
FESTESZ, (fes-t-ész) fn. tt. festész-t, tb. —ék.
Képző művész, ki képességgel bír a tárgyakat, vagyis
a tárgyak alakjait festékek által művészileg eléábrázolni. Innen : virág-festész, arcz-festész, táj-feitész, kik
különösen virágokat, arczokat, tájakat festeni tudnak.
A festő nem művész, hanem mivcs, mesterember. V.
ö. FESTŐ. ^
FESTÉSZET, (fes-t-ész-et) fn. tt. feslészet-e't.
Képző művészet, vagyis képesség, a tárgyak alakjait
festékek által művészileg eléábrázolni. Festészetet tanulni, gyakorolni. A különféle modorra nézve, melylyel e művészet gyakoroltatik : olasz, hollandi, arab
festészet stb.
FESTÉSZETI, (fes-t-ész-et-i) mn. tt. Jestészeti-t,
tb. —ék. Festészetet illető, arra vonatkozó. Festészeti
akadémia.
FESTÉSZI, (fes-t-ész-i) mn. tt. festészi-t, tb.
—ele. Festészt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Festészi munka.
FESTETLEN, (fcs-t-etlen) mn. ÍJ Ami nincs
festesz által lefestve. Magyarországnak még sok szép
tája feste/lcn. 2) Ami festő vagy festékezö mivesek
által nincs befestve, bekenve, beszinezve. Festetlen
szüvftek. Feslrt/en ajtó, ablakrámák. Határozóilag
ám. fcbtctlcnül.
TESTETLENÜL, (fes-t-etlen-ül) ih. A nélkül,
hogy le volna festesz által ábrázolva; vagy festő,
festékezö által be volna festve, színezve.
FESTMÉNY, (fes-t-mény) 1. FESTEMÉNY.
FESTŐ, (1), (fes-t-ö) fn. tt. fes/ö-t. 1) Köz és
régiebb nyelven ám. képíró művész, az újabb nyelven, szabatosság kedvéért : festesz.
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„Felteszi egy festő, hogy időtöltésre lefest ö
Egy fcgyvcrviselöt."
Gyöngyösi.
•2) Mesterember, ki különféle szöveteket saját módja
szerént elkészített és alkalmazott festékek által különféle színitekké alakít. Vászna-) gyn/cs-, sc/yemfeslö; kékfestő. A festő fekete kézzel, ft/iér pénzt keres.
(Km.). 3) Műhely, melyben a festők dolgoznak. Feslübi' adni a váfsnut, ruhát. Must hozta haza kendőjét
a festőből.
FESTŐ, (-2), (fes-t-ő) mn. tt. festö-t. 1) Ami
valamit festészi módra ábrázol; vagy fettő mesterember gyanánt beken, bcszíncz. Frn/!> erm't. Festő
xzíiiíi rósz posztó. 2) Amiből festéket, festeni való
szert lehet készíteni. Ez értelemben az illető anyag
nevével öszvctett szót alkot. Fes/ölmgyó, festöfti. fe,t-
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tSfa, fatSktíkény. 3) Átr. valamely tárgynak jellemzetes, kitüntető tulajdonságait élénken ibrásoló.
Futó butéd, Mrd*.
FE8TÖABANY, (festő-arany) ősz. fa. Össvesnzott aranyfüat, vagy aranylevél, melyet a festessek
használnak. Ál futSarany, mely ón- és kén-keverékből 411. (Annim mnsivum).
FESTŐATRACZÉL, (festő-atracsél) Su. fa.
Vörös atraczél, melynek gyökereiből készített nedvvel festeni szoktak. (Anchnsa tinctoria). V. ö. ATRACZÉL.
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más, mint megégetett borseprfi; mások szerént: hamussír.
FESTÖHÁZ, (festő-has) öss. fn. 1. FESTŐDÉ.
FESTŐI, (fes-WW) mn. tt futK-t, tb. —ék.
Festeni való, festésre alkalmas; miben a színek kfilőnfélesége ssép egygyé olvad össve. Fettöi állat.
Fűtői vidék.
FESTÖILEG, (fes-t-6-i-leg) ih. Festői módon,
művészettel; a különfélét ssép egéssssé, és egygyé
olvasztva; oly élénken leírva, ábrázolva, mintha művészileg le volna festve. FeitSUeg KuveaUtíott néma
FESTÖBOGYÓ, (festő-bogyó) 5u. fn. 1. BÉR-ábrdnolat. FutSUeg leírt vidék, némely. FettSiUg nép.
ZSÉNYVÉRFÜRT.
FESTŐINAS, (festő-inas) öss. fa. IparostanítFESTÖCSIGA, (festő-csiga) ősz. fn. így neves- vány, ki a festőmesterséget tanulja és gyakorolja.
tétnek ásón csigák, melyek teknőjében a festessek
FESTŐISKOLA, (festő-iskola) őss. fa. Tanintartani szokták festékeiket, különösen a folyóvizek- tézet, melyen festessek képestetnek, miért helyesebben találtató barna és sötétzöld csigateknők. (Mya ben és szabatosabban : futéttitkola.
pictoram).
FESTŐKOROM, (festő-korom) öss. fn. Korom,
FESTŐCSÜLLENG, (festő-csülleng) ősz. fn. elégetett szurkosfenyü fájából.
Növényfaj a csüllengek neméből, répaalaku gyökérFESTÖKÖKÉNY, (festő-kökény) öss. fa. Cserrel, mely a földön szétterülő, nagy, hosszú, rovatkos jefaj a bengék neméből Máskép : varjútövit, ebtövit,
leveleket hajt, s e levelek közepéből három, négy hathajtó kökény. (Rhamnus catharticus).
lábnyi magasságú, s nyildad levelű szár emelkedik.
FESTŐLEGÉNY, (festő-legény) öss. fa. MesLeveleiből kék festéket készítenek. (Is»tís tinctoria). terlegény, ki a festőmesterséget érti, és gyakorolja.
V. ö. CSÜLLENG.
FESTŐLÉGY, (festő-légy) öss. fa. 1. BÍBORFESTŐDÉ, (fes-t-ő-de)fn. M. futSdé-t. Műhely, BOGÁR.
melyben különféle szöveteket festenek.
FESTŐMESTERSÉG, (festő-mesterség) ősz.
FESTŐECSET, (festő-ecset) öss. fn. Finomabb fa. Mesterség, mely különféle szövetek festésével fogszőrből vagy hajból készített kis ecset, melylyel a lalkodik.
festessek élnek; különböstetésül, a festékezők, kőFESTŐMÜGE, (festő-müge) öss. fa. Mügenemmívesek stb. ecsetétol, mely különösebben pamacthez tartozó növényfaj, melynek gyökeréből igen ssép
nak is neveztetik.
gyapjúpirosító festéket lehet készíteni. (Aspernla
FESTŐEZÜST, (festő-ezüst) öss. fn. Porrá tötinctoria). V. ö. MÜGE.
rött ezüstlevél, melyet a festessek használnak müveFESTŐMŰHELY, (festő-mtt-hely) öss. fa. L
ikhes. Ál ftttöettut, mely ónból, kénélegből és hiFESTŐDÉ.
ganyból készül, s melyet festéshez vagy íráshoz vaFESTŐPÁLCZA, (festő-pálcsa) öss. fa. Pálcsa,
lódi festőezüst gyanánt szoktak használni. (Argentum
egyik végén kis vánkossal, vagy elefántcsontból való
musivnm).
golyóval, hogy ahhoz a festess munkakösben azon
FESTÖFA, (festő-fa) öss. fn. 1) Minden fa, kesét támassza, melyben tartja ás ecsetei Szabatomely festésre használtatik, különösen, a brazíliai sabban : ftttémpücm.
(berssen) fa. 2) Zöld, vagy vízbe áltatott darab fa,
FESTŐBÉG, (fes-t-6-ség) fa. tt. fettStég-tt. Fesmelyet a sütők a kemeacse szája lyukában lassacstői
mesterség.
Fettötéget tanulni, gyakorolni.
kán elégetnek, hogy gőzétől a kenyér megpiruljon.
FESTŐSÉRTE,
(festő-sérte) öss. fa. Erős serFE8TÖFÉNYMÁZ, (festő-fény-más) öss. fn.
Fénymás, melyet és milyent a festessek használnak, téből készített ecset, pamacs, melyet a festékezők
FESTÖFU, (festő-fü) öss. fn. 1. FESTŐCSÜL- használnak. V. ö. FESTÉKEZŐ.
FESTŐSZER, (festő-szőr) öss. fn. Mindenféle
LENG.
anyag,
nyers vagy elkészített állapotban, melyet fesFESTŐGYÖKÉR, (festő-gyökér) öss. ín. Olassés Francsiaorsságban tenyésző tuskés szaru növény tésre használnak.
FESTÖSZÖLŐ, (festő-szőlő) öss. fa. 1. BÉRa buzérok neméből, melynek vöröses gyökeréből ssép
ZSÉNYVÉRFÜRT.
vörös festéket készítenek. (Bubia tinctorum). MásFESTŐSZÜC8, (festő-szűcs) őss* fa. Szűcs, ki
kép : ftrotOÓ bittér. V. ö. BUZÉR.
FESTÖGYÖMBÉR, (festő-gyömbér) öss. fn. prémek festésével foglalkodik.
FESTŐÜST, (festő-fist) öss. fa. Festő mesterNövényfaj, hosszúkás és bötykös, belülről sáfrányszínű gyökérrel, melyet festésre használnak. (Curcu- emberek üstféle edénye, melyben a festékanyagot
főzik.
ma longa).
FESTŐZSOLTINA, (festő-zsoltina) öss. fa.
FESTŐHAMU, (festő-hamu) öss. fn. Hamu,
melylyel a kékfestők élnek. Némelyek szerént nem Növényfaj a Zsoltinak neméből. (Serratnla tinctoria).

FESTTEJ—FESZ
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PESTTÉJ, (fest-téj) ősz. fn. Székelyéé kiejtés
szerint ám. f tettéj, \. ezt.
FESTVÉNY, (fes-t-vény) fn. tt. fettvény-t, tb.
—ék. 1) A növények hathatós erejű nedveinek kivonata, (Tinctura). 2) és szabatosabban L FESTEMÉNY.
FÉSŰ, (fés-ü, 1. FES, FÉS) fn. tt fét&-t. Szaruból, érezből, fából készített, s rovatkokkal vagy
fogakkal ellátott kézi eszköz, melylyel hajat, szőrt,
gyapjút, s más szálakból álló testeket tisztogatunk,
rendezünk, simftgatunk. llujfésü, görbe fésű, tUrü
fogú fésű, ritka fogú fésű, bajustrimtíó fétü, Ufésü stb.
FÉSÜCSIGA, (fésű-csiga) ősz. fn. Hosszúkás,
és kettős tekenö'jü csigafaj, mely rovátkossága miatt
némileg a fésűhöz hasonló. (Pecten).
FÉSÜFOG, (fésű-fog) ősz. fn. A fésű nevű eszköznek egyes ága. Szálkát, törött fésüfog.
FÉSÜHAJ, (fésű-haj) ősz. fn. így nevezik némelyek a ló serényét, a német Kammhaare után.
FÉSÜKEFE, (fésű-kefe) ősz. fn. Erős sertéjü
kefe, melylyel a hajakat simítani szokták, szokottabban : hajkefe. Mátyásföldén Vág mellett : ecielö.
FÉSÜL, (fes-ül) önh. 1. FESLIK.
FÉSÜL, FÉSÜL, (fés-ü-öl) áth. m. féM-t. Fésűvel rendez, simít valamit. Hajat fésülni. Lóserényt
fésülni. Kifésülni a pelyheket. Aló fésülni vagy felfésülni át üst'óköl. Simára fésülni magát. Megfésülni
reggelenként a gyermekeket.
FÉSÜLÉS, (fés-ü-öl-és) fn. tt. fésülés-t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit fésülnek.
FÉSÜLETLEN, (fés-ü-1-etleu) mn. tt. fisületlen-t, tb. —ék. Aki vagy ami ninca megfésűlve; gubanczos, kóczos, rendetlen. Fésületlen fej, haj. Fésületlen gyerek.
FÉSÜLKÖDÉS, (fés-ű-öl-köd-és) fn. tt. fésülködét-1, tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki saját haját
fésüli.
FÉSÜLKÖDIK, (fés-ü-öl-köd-ik) k. m. féstüköd-tem, —tél, —ott. Haját fésűvel rendezi, tisztázza , simítja. Megmosdani, és megfésülködni minden
reggel.
FÉSŰS , (1), (fés-ü-ös) mn. tt. fésüs-l v. — ét,
tb. — ék. Fésűvel ellátott, öszvefoglalt. Fésűs hajat
vitetni. FéiUs lóiga.
FÉSŰS, (2), (fés ü-s) fn. tt. fésűs-1, tb. — ők.
Mesterember, ki fésűket csinál.
FÉSÜTABTÓ, (fésű tartó) ős/., fn. 1. FÉSŰTÖK.
FÉSŰTÖK, (fésű-tok) ősz. fn. Szaruból, bőrből
vagy más anyagból készített tok, melyben a fésűt,
kivált melyet magunkkal hordozunk, tartani szoktuk.
FESZ, (fe-sz, rokon vele a hellén nqaato, mí'fw,
a német fest) fn. tt. fesz-t, többesben szokatlan. Jelenti valamely testnek szilárd igényességi!, de bizonyos
korlátok közé szorított állását, melynél fogva az
mintegy hajthatatlan, merev állapotban van. Innen

jő : festet, fetteleg, feszül, feszít stb. Ellentéte : hajlékonyság , tágas, kényelmes, szabad mozgás. Atv.
beszédbeli, írásbeli fest ám. erőtetett, a szabályokhoz
szolgailag ragaszkodó, modoros beszéd v. irat.
FESZ, (fé-sz v. fe-esz) elvont törzsök, melyből
ék képzővel származott: fészek. Egy eredetű és értelmű a fűt szóval, s jelent együvé fűzöttet; s talán beczö
szóval is. Külöuösb rokonságait 1. FÉSZEK szónál.
FÉSZE v. FÉSZE, eléjön a régi halotti vagy sírbeszédben (mai írásmód szerént): „És lön halálnak és
pokolnak fesze és mind ő nemének." Nyelvészeink többféleképen igyekeztek értelmezni. Leghihetőbb azok
(Kassai József és Döbrentei Gábor) véleménye , kik
abban a vésze szót sejtik. ,Halálnak és pokolnak vésze'
nem azt teszi, hogy a halál és pokol veszett el, hanem a
vészt, mely a halállal jár: halálvész, pokolvész, mint:
szélvész, dögvész, csalavész. Ugyanez megfejti a következő kitételt is : „és mind ő nemének" azaz vészt
hozott mind ő nemére. Újabb időben a finn pesti
(= fészek) is bevonatott a fejtegetésbe (M. akadémiai Értesítő 1853. év 329. lapon), amely szerént
ha az első mondatból : ,halálnak és pokolnak fészke'
nagy erötetéssel valamely értelmet ki is csigázhatuánk, de a másik mondat : ,és mind ő nemének' (t.
i. fészke lön az által, hogy evek a tilott gyümölcsből), teljesen érthetetlen marad. S az értekező ínégia
azt veti utána: „Tudjuk, mennyire kínlódtak és kínlódnak nálunk e szónak megfejtésével; de inkább
hajiunk képtelenekre, mint sem tanulnók a rokon
nyelveket." S íme, alighanem megfordítva áll a
dolog.
FÉSZE , tájdivatos a közönségesebb f ej ize
helyett.
FESZÉGET, (fesz-é-get) áth. és gyak. m. feszéget-lem, —tél, —itt. Tulajd. valami feszesen állót
erőszakkal, minden erejének ráfordításával mozgat,
ide-oda hajlít. Köveket feszegetni. A megsülyedt szekeret dorongokkal feszegetni. Kifeszegetni az ajtókat sarkaikból. Fölfeszegetni a leásott határkövet. Atv. rejtett , bonyolódott tárgyat fürkész , üz-füz , hogy világra, tudomásra hozza, különösen oly ügyet, melynek földerítése másoknak rövidségére, kárára lehetne. Igen feszegetik ott a dolgot, aligha ki nem sül.
FESZÉGETÉS, (fesz-ég-et-és) fn. tt. feszégetés-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit feszegetnek,
ezen igének mind tulajdon, mind átvitt értelmében
véve. V. ö. FESZÉGET.
FÉSZEK, (fész-ék, megegyezik vele a vastaghangú : vaszok v. vaczok, továbbá a finn pesti, s a
mennyiben az / és n [m] között is rokonság van, a
német Nest) fn. tt. fészket. 1) Tulajd. apróbb állatoknak, különösen madaraknak sokszor igen mesterségesen egybe/üíött ágyok, melyben tanyázni és szaporodni szoktak, mely egyszersmind kisdedeik bölcsője gyanánt szolgál. Fészket rakni tövisekből, gazból, tárból, tollakból stb. Darázs-, egérfészek. Fecske-,
veréb-, sasfészek. Fészekben v. fészken ülni. Fftstkbr
tojni. Sóit madár át, mely mát fészkébe tojik, vagy
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maga fittkébe ruttí. (Km.) Kirepülni a fenékből, 2)
Átv. tanya, hely, melyben valaminek eredete, 8 létezésének tartós oka van; oly hely, melyben valami,
mint fészekben nyugszik. Sárfittek ám. állandó sárnak tanyája; tolvaj-, ttiványféttek, ám. tolvajok, zsiványok buvó, menedékhelye; malomköfészek ám. malomkő tokja; fenékféttek ám. az épület fenekének
alaphelye; födélfestek, melyen a födélfák nyugszanak ; koldúsfestek, teíilfestek, ttemétfettek, virág-, palántaféttek stb.
FÉSZÉKFA, (fészék-fa) ősz. fn. Tölgy- vagy
más fából való gerenda, melyet a fal tetejére fektetnek , hogy a keresztül rakandó gerendák ne a falat,
hanem ezt nyomják közvetlenül.
FÉSZÉKFENTÖ, (fészék-fentő) ősz. fn. Tulajdonkép, azon madárfi, mely utoljára kel ki a tojásból. Átv. ért. a testvérek között a legfíatalabbik és
legutolsó szülött. V. ö. FENTÖ.
FÉSZÉKGERENDA, 1. FÉSZÉKFA.
FÉSZÉKPIPŐ, (fészók-pipő) ősz. fn. lásd: FÉSZÉKFENTÖ.
FÉSZEKRAKÁS, (fészek-rakás) ősz. fn. Madarak munkálkodása, midőn saját módjok szerént, és
sajátnemtt anyagokból tanyát, ágyat, azaz fészket
csinálnak maguknak.
FESZELÉG, (fesz-el-ég) önh. m. feszeleg-tem v.
fettelgét-tem, —tél, \.feittlget-tel, fettelg-étt, htn. —m
v. fettelg-eni. 1) Feszített, nekimeredt testtel ide-oda
mozog, nyugtalankodik. Festeleg a bölcsőbe lekötött
nyugtalan gyermek. 2) Maradhatatlan, menni akarna,
de nem meri akaratát világosan kijelenteni. Festelegnek a kellő időn M letartóttatolt tanulók. 3) Testét
feszesen tartva, hegyesen, hegykén, mintegy magát
kelletni akarván, izeg-mozog.
FESZELG, 1. FESZELEG.
FESZELGÉS, (fesz-el-ég-és) fin. tt. fenelgés-t,
tb. —ék. Feszes vagy merev testtel ide-oda mozgás.
FESZENG, (fesz-én-g) önh. m. feszéng-tem,
—tél, —itt v. fettengéttem, fettengéttél, lásd : FESZELÉG.
FÉSZER, (fél-szer) ősz. fn. 1. FÉLSZER.
FÉSZERLAK, puszta Somogy megyében; helyr.
Fétterlak-on, —ró, —ról.
FESZERÖ, (fesz-erő) ősz. fn. Többféle testekben létező betérő*, melynél fogva, ha részeik öszvenyomattak, ismét iparkodnak visszanyerni előbbi
helyzeteket, terjedelmeket. A feszerő rngonyossággal
van párosulva.
FESZES, (fesz-és) mn. tt. festés-t v. —ét, tb.
—ék. 1) Merev állású, tartásu, hajlatlan; szoros,
testhez szabott Festet járat. Fenét ruha, nadrág,
etiima. 2) Átv. bizonyos szabályokhoz szorosan ragaszkodó, modoros, betanult, erőtetett. Feszes betged,
tártalgát. 3) Nyalka, kicziczomázott, hegyes-begyes.
Petiét legény, katona, Kitttár. Fettet menyectke.
FESZÉSÉDIK, (fesz-és-éd-ik) k. m. fenétidttm, —M, —itt. M»MV allatává, hajlatlanná leazen.
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FESZESEN, (fesz-és-en) ih. 1) Mereven, bajlatlanul, bizonyos állásban, tartásban maradva. Fentien
lép, áll. 2) Szorosan, testhez szabva. Festésen tartani
a gyepiül. Fetteten kötni a nyakravalót. Feltéten varratni a nadrágot. 3) Átv. ért bizonyos szabályokhoz
szolgailag ragaszkodva, modorosán, erőtetve. Fentien
társalogni. 4) Nyalkán, hegyesen, hegykén.
FESZÉSÍT, (fesz-ós-ít) áth. m. fettétU-éU, htu.
—fii T. — eni. Feszessé tesz valamit V. ö. FESZES.
FE3ZÉSKÉDÉS , (fesz-és-kéd-és) lásd : FESZELGÉS.
FESZÉSKÉDIK, (fesz-és-kéd-ik) k. m. festéskéd-íem, —tél, —élt. 1) Szavaiban, tetteiben, állásában mereven viseli magát, eró'tetett modorral bír.
2) Nyalkálkodik, legénykedik.
FESZÉSSÉÜ, (fesz-és-ség) fn. tt fettéttég-ét.
1) Tulajdonság, melynél fogva valaki vagy valami
folytonos feszben, azaz merev, hajlatlan állapotban
van. Állat, bestéd fettetsége. Társalgási festésiig. Ruhák f estesttge. 2) Nyalkaság. Katonának illik a fettettég.
FESZÍT, FESZIT, (fesz-ít) áth. m. fessti-ctt, hto.
—m" v. —eni. 1) Valamit úgy kinyújt, kihúz, hogy
merően álljon, s hajlatlanná legyen. Bőrt rámára,
kaptafára feszíteni. FettÜeni a károkat, köteleket. Keresztre festtíeni. K'feszíteni a mellet, lábakat, keteket.
Nekifestiteni valaminek a vállat. 2) Valamely eszkö*
által bizonyos feszesen álló testet emel, mozdít Fölfettíteni kapactcsal a követ. Kifestíteni doronggal a
kaput. Lefeszíteni szekérről a terhei ládát, Fettüeni
egy kévéiét a megfeneklett hajón.
FESZÍTÉS, (fesz-ít-és) fn. tt fentíét-t, tb. —ék.
Cselekvés, midőn valamit feszítenek. V. ö. FESZÍT.
FESZÍTETT, FESZÍTETT, (fesz-ít-étt) mn. tt
fettitétt-et. Merevenen kinyújtott, kihúzott, csigázott,
erőtetett Festtíett húrok, kötelek. Fetttíett karok, lábak. NekifeszUett vatták.
FESZÍTŐ, FESZÍTŐ, (fesz-ít-ő) fn. tt. fettUS-t.
Általán minden szer vagy eszköz, melylyel valamit
feszítünk, szorossá teszünk, milyenek az ékek, emelő
dorongok, körömvasak stb.
FESZÍTÖIZOM, (feszítő-izom) Ősz. fn. Izom a
karokban vagy lábakban, melyek kinynjtásával azokat feszesekké tenni képesek vagyunk.
FESZITÖMÜ, (feszitő-mfi) ősz. fn. Kézi csiga
vagy csavar, vagy hasonló alakú eszköz, melynek segedelmével valamit föl- v. kifeszítünk * szorosra húzunk, tekerünk.
FESZÍTÖRÚD, (feszítő-rúd) ősz. fn. Búd, mely
által valamely súlyos mereven szilárd testet helyéből
kimozdítunk. FenitSníddal kiemelni tarkából a kaput.
FESZÍTŐVAS, (feszítő-vas) ősz. fia. Vasrúd,
melyet feszítésre használnak.
FESZITÖZABLA, (feszitő-zabla) ősz. fn. Zabla
neme, melynek kétfelől kiálló vasíve a szilaj ló száját
szorosan tartja, máskép : kereszttábla.
FÉSZKÁL, FÉSZKÁLÓDIK, kemennali tájszók, fittktlödik helyett
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FESZKÉDIK, (fesz-kéd-ik) k. m. feszkéd-tem,
—Ml, —itt. A társalgásban nem mozog szabadon,
bizonyos tartózkodás, kényszerülés korlátai között
érzi ^nagát (idegen szólásmódon : genirozza magát).
FÉSZKEL, (fész-k-el) önh. m. fészkd-t. Fészket
rak, fészekben lakik. A fürjek a gabonákban , a kányáb, starkák, sasok magot fákon fészkelnek. Visszahatólag: Megfészkeli magát, azaz tanyát üt, állandó
lakhelyet csinál.
FÉSZKELÖDÉS, (fész-k-el-ó'-d-és) fn. tt. fészleelödés-t, tb. —ék. Ide-oda mozogra nyugtalankodás.
FÉSZKELÖDIK, (fész-k-el-ö-d-ik) belsz. m.
fészkelSd-tem, —tél, —ott. Úgy tesz, mint a fészken,
vagyis tojáson ülő madár, azaz ide-oda mozog, nyugtalankodik, belyet csinál, egyenget magának.
FÉSZKES, (fész-ók-es) mn. tt. fészkes-t v. —ét,
tb. —ék. Aminek fészke van, fészekben lakó, tanyázó. Továbbá oly hely, hová a madarak fészkeket
szoktak rakni.
FESZTÉJ, a székelyeknél ain. a közönségesebb :
ftcttíj.
FESZTELEN, (fesz-telen) mn. tt. fesztelen-t, tb.
—ék. Fesz nélküli, azaz szabad, hajlékony, könnyű,
természetes állású, mozgású, minden erötetéstől, modorosságtól ment. Fesztelen járás, bélés. Fesztelen társalgás, beszéd. Határozóilag ám. fesztelenül.
FESZTELENSÉG , (fesz-telen-ség) fn. tt. /<-«telenség-ét. Fesz nélküli állapot vagy tulajdonság,
azaz szabad , hajlékony, könnyű, természetes mód
szavainkban, tetteinkben, társalgásunkban stb.
FESZTELENÜL, (fesz-telen-ül) ih. Fesz, erötetés nélkül; könnyű, természetes, hajlékony, nem
erötetett módon. Fesztelenlll állani, mozogni, beszélni,
társalogni.
FESZÜL, FESZÜL, (fesz-ül) önh. m. feszül-t.
Oly állapotba megyén, változik által, melynél fogva
merevültté, haj lattanná leszen , kinyúlik, kihúzódik.
Feszül a felcsigázott húr, kötél. Feszül a szűkre szabott ruha.
FESZÜLÉS, FESZÜLÉS, (fesz-üt-és) fn. tt. /«fzülés-t, tb. —ék. Valamely rugonyos testnek azon
állapotváltozása, midőn feszül. V. ö. FESZÜL.
FESZÜLET, FESZÜLET, (fesz-íil-et) fn. tt.
feszület-ét. Kizárólag jelenti a Megváltónak keresztre
feszített képszobrát. Feszületre eskUnni. Feszületet
csókolni. Feszület elölt imádkozni, kalapot emelni.
FESZÜLT, (fesz-ül-t) mn. tt. feszült-et. Mereven álló, hajlatlan, felhúzott, felcsigázott. Átv. feszült
akarat, figyelem, vigyázat.
FESZÜLTEN, (fesz-ül-t-en) ih. Merev, hajlatlan
állapotban.
FESZÜLTSÉG, (fesz-ü-1-t-aég) fn. tt. feszültségei. Merő, hajlatlan, felcsigázott állapot vagy tulajdonság. Átv. bizonyos meghidegülés, tartózkodás a társalgásban, titkolt bizalmatlanság. Feszültségben lenni
a szomszédokkal.
FÉTRÉNG, (eredetileg : férténg, melyből betüátvetéssel lett fétreng; Molnár A. szótárában : fSr-
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töny, joi'ivuyés, jörtönget stb., így lett a kértéét szóból
betüátvetve : ketrect; a sérde szóból lédre) ; önh. m.
fétréng-lem, —tél, —itt; htn. —ni v. —eni. Értelme : ide-oda forgolódik, mint a vízben, sárban ferdö
szokott. Kínjában, fájdalmában fetreng. Sárban, iszapban fetrengnek a disznók. Fetreng a magát kiheverS,
azaz hanyatt hánykolódó paripáié. V. ö. FÉR.
FÉTRÉNGÉS, (eredetileg : férténgés v. förtöngés), fn. tt. fétréngés-t, tb. —ék. A fekhelyen, földön, sárban stb. hevero'nek ide-oda forgolódó hánykolódása.
FÉTRÉNGET, (fér-t-én-get) áth. m. fétréngettem, —tél, —éít. Valakit hanyatt forgatva, ide-oda
hány, vet; azt teszi, hogy fetrengjen valami. A verekedők porba, sárba fetrengetik egymást. V. ö. FÉTRÉNG.
FÉVAJ, tájdivatos fejalj v. fSalj helyett.
FÉVÓ, baranyai tájszó, és fn. tt. féuó-t. Ruhatekercs, melyet a fejre teher alá szoktak tenni. Hihetőleg nem egyéb, mint az összevont : fejrevaló.
FI, fn. tt. fi-at, tb. — ak. 1) Széles ért. az állatnak szülötte, magzata, ivadéka, nemi különbség
nélkül, mint a fiadzik, fias, baromfi, halfi e több más
szókban. Különösen : 2) Embernek hím magzata (fiú),
s mennyire az atya szóval viszonyban áll, minden
korra i l l i k , pl. A nyolczvan éves atyának ötven évet
fia. Édes fiam, mostoha fiam, fogadott fiam. Urfi. Fiam uram, (az ipa vagy napa, díszesebben szólva így
szólítja vejét). Nemi különböztetés végett ellentéte :
leány. Fi-e vagy leány f Széna-e vagy szalma f (Km.)
Se fiam, se leányom ; fi-ág, leány-ág. 3) Általában ivadék. Firól fira (azaz ivadékról ivadékra) marad.
Személynevekkel öszvetéve jelenti a személy magzatát, sarjadékát, pl. Pdlfi, Györgyfi, Pélerfi, 8 ez
ilyenek tárgyesete : —t. Pál fit, Péterfit stb. többese:
a hangrend szerént —ak, —ék : Pálfiak, Péterfiek,
Kendffirk. 4) Többféle állatok, különösen madarak
ivadéka : kecskefi, baromfi, lyúkfi, galambfi, fecskefi,
verébfi ; tárgyesetök : —t v. —át, többesök mindig:
— ak; tyúkfiak, galambfiak, kecskefiak, verébfiak. Farkasnak farkas, sasnak sas a fia. Eb apának kutya fia.
(Km.). 5) Jelent belső rokonságot, öszveköttetést.
Atyafi, atyám fia, kereszlfi, keresztfiam , egyházfi (templom szolgája) , hazafi, honfi, világ fia, szerencse fia.
6) Használják jellemzéseknél legény, ember, férjfi helyett , pl. Derék, jeles , vité*, bátor fi ; gazfi, kurafi,
rongy fi, gonoszfi. 7) Átv. Valamely bútornak, épületnek egyik kisebb része. Ablak fia, asztal fia, ládafia,
pajta fia (kis pajta más nagyobb mellett), torony fia,
tllkör fia. V. ö. FIÓK. 8) Aprólékos ajándék. Vásár
fia, búcsú fia. 9) ludulatszó gyanánt áll ez öszvetétclben : Uram fia ! azaz Istenem fia, azaz Jézusom!
10) Harmadik személyü birtokraggal a név előtt jelzőül használtatván, ám. fiatal, növendék. Fia galamb,
fia rigó, fia veréb. Ily hasonlat szcrént állanak e kifejezések is : hegye dohány, alja buta.
Közelebbi származékai : fiadzik, fial (régies),
fiatal, fiatlan, ficsór, ficz, fietkó, fiók, fiú stb.
53*
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Rokonok vele a fordított magyar ij az ifjú és
iv az ivik, ivadék származékokban, továbbá a szűrj an
pi, arab ibun, héber bén, latin puer, fio és fi-liu», helleu naíí, <fvca és t't-ó?, szanszkrit bhú (születni, lenni), franczia fiit, olasz)!, stb. Finnülpoin, ám. fíadzom,
és poika, ám. fiú.
FIACSKA, (fi-acska) kicsinyező fh. tt. fiactkát.
Kis vagy kedves fi. Egy évet fiactkája van. Jöttté
idefiactkdm. Fiactkáim, eteket irom nektek, hogy ne vetkezzetek. (Ján. 1. Lev. 2.1. Káldi szerént). V. ö. FIAL.
FIAD v. FIAD, falu Somogy megyében; helyr.
Fiád-on, —rá, —ról.
FIÁDFALVA, 1. FIÁTFALVA.
FIADZÁS, (fi-ad-z-ás) fn. tt. fiadtái-t, tb. —ok.
A nőstény állat azon állapota, midőn fiadzik, 1. FIADZIK.
FIADZIK, (fi-ad-z-ik) k. m. fiadt-ott, htn. — m
v. —ám. Rendesen csak az apróbb négylábú nőstény
állatokról mondjuk, melyek rendszerént egyszerre
többet kölykeznek. Fiadtanak a macikdk, tértétek,
kutyák, egerek stb. (A lovak, tehenek, szamarak, juhok ellenek). Átr. szaporít Nem tokai fiadák a hamu
keretet. (Km.). V. 6. FI.
FIAG, (fi-ág) ősz. fa. 1. FÉRFIÁG. Egyedül
fiágra itálló németi birtok.
FIAHORDÓ, (fia-hordó) öez. fa. Indiai emlős
állat, hosszú hegyes orral, melyen hosszú bajnszszálak látszanak, a majmokéihoz hasonló lábakkal és
hosszú farkkal. Ezen állatban az a különös, hogy hasán ránczos bőr lóg, mely a hasbőrrel erszényt képes,
s melyben kölykeit hordozni szokta. (Didelphis).
FIAL, (fi-ál, közeledik a latin Jííun-hoz) régies fn.
íí.fial-t, tb. —ok. A müncheni codezben ám. fiacska,
kedves fiú (filiolns). Fialim, mely nehét pintbe biroknak bemenni Mennek orttágába. (Márk 10.). Fialim,
mégUn keveienneiglen tüveletek vagyok. (János 13).
FIAS, (1), (fi-as) mn. tt. fiat-t v. —át, tb. — ok.
1) Aminek apró ivadékai, magzatai, kölykei vannak.
Fiat tyúk, fiat kutya, mactka. Fiat fa-kot. Ki nem
verhetni, mint fiat farkait a éteréből. (Km.). 2) Fiókokkal ellátott Fiat láda, uekrény. V. ö. FI.
FIAS, (2), (fi-as) fii. tt fiat-t. Így hívják rövidebben a fiattyúk csillagzatot.
FIAS, (3), 1. FIASS.
FI ÁSÍT, (fi-as-ít) áth. m.flarit-oU, htn. —n»v.
—on». Fiassá tesz, eszközli, hogy valamely állat szaporodjék.
FIASODIK, (fi-as-od-ik)k.m.^a»od-íam, —tál,
—ott. Fiai születnek, kelnek, szaporodnak; kölykedzik, megszaporodik. Átv. ért fiatodik ős orra, ám.
csomók, bibircsók nőnek rajta.
FIASS, falu Sáros megyében; helyr. Fiatt-on,
—rá, —ról.
FIASTIK, (fias-tík) ősz. fn. 1. FIASTYÚK.
FIASTYÚK, (fias-tyúk) ősz. fn. 1) Tyúk, melynek kis csibéi vannak. 2) Csillagcsoport az égen,
mely hét apró csillagból áll, s a bika nevű csillagzat fölött látható. Máskép : hetevény. (Plejades).
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FIATAL, (1), (fi-atal v.fi-ad-al,vagyis: fi-ad-ó)
mn. tt fiatal-t, tb. —ok. Ki nem fejlődött, érett
korra nem jutott, növésben, fris erőben levő. Fiatal
ember, asixony, menyretke ; fiatal fa, vettsS, érdi; fiatal elme, ét*. Vén elme, fiatal erő veri meg a hadakat.
(Km.) Addig kell a fát egyenetiteni, míg fiatal. (Km.)
Fiatal kor, fiatal rend, fiatal világ, fiatal katona. Fiatal katonából válik a vén koldút. (Km.).
Képzésre nézve mint melléknév, talán páratlan
nyelvűnkben, mert a többi atal (étel) képzőjfi szók
főnevek és igékből alakultak, pl. hivatal, rovatai,
menetel, jövetel. Egyébiránt valószínű, hogy létezett
hajdan fiad ige, melyből lett fiadó, fiada, » l toldalelteifiadal,fiatal.
FIATAL, (2), puszta Szála megyében; helyr.
Fiatal-on, —rá, —ról.
FIATALÍT, FIATALÍT, (fi-at-al-ít) áth. m. fiataltí-ott, htn. —ni v. —óm*. Fiatallá tesz, azaz oly
tulajdonságokkal ékesít, melyekkel a fiatalok birnak.
FIATALÍTÁS, FIATALÍTÁS, (fi-at-al-ít-ás)
fa. tt fiataUtát-t, tb. —ok. Fiatallá tevés. V. ö. FIATALÍT.
FIATALKOR, (fiatal-kor) ősz. fa. Az emberi
életkor azon szaka, mely a gyermekség és férfinság
között van, ifjúkor.
FIATÁLL, (fi-at-al-1) áth. m. fiaíall-oU, htn.
—ám. Fiatalnak vall vagy tart, ifjú kora miatt valamire képesnek, valónak nem itél. A titennégy évet
gyerktictöt katonának fiatallani.
FIATALODÁS, (fi-at-al-od-ás) fn. tt fiatalodát-t, tb. —ok. Állapotváltozás, midőn valaki fiatallá
lesz, vagy lenni látszik. V. ö. FIATALODIK.
FIATALODIK, (fi-at-al-od-ik) k. m. fiatalodtam, —tál, —ott. Olyan alakot kap, milyen a fiataloké szokott lenni, ifjú színt ölt Mióta tzakáUát letette, egemen neki fiatalodott.
FIATALOS, (1), (fi-at-al-os) mn. tt fiatalot-t
v. —át, tb. — ofc. Fiatal szokásn, külsejű, magatartára. Fiatalot motgát, fürgetég, termet. Oly képzésű,
mint : gyermeket, férfim, üreget.
FIATALOS, (2), (mint föntebb) fn. It. fiatalot-t,
tb. —ok. Tájnyelven, ám. fiatal erdő, pagony, eresztV
vény.
FIATALSÁG, (fi-at-al-ság) fa. tt. fiatattág-ot.
1) Fiatal állapot, kor v. tulajdonság. Fiafaltagában
tok bakot IS ág ember. Fiataltágán kioül niact semmi
nép rajta. 2) Fiatal emberek öszvege. A fiataltág
neret mulatni. A fiataltágnak kedvét kéretni. Afüoelt,
deli fiataltág.
FIÁTFALVA, helység Erdélyben, Udvarhely
székben; helyr. Fiátfalvá-n, —rá, —ról.
FIATLAN, (fi-atlan) mn. tt. fiaflan-t, tb. —ok.
1) Fi gyermek nélküli. Fiatlan nlüék. 2) Szélesb
ért magzat, sarjadék nélküli, s ez ért. mondják némely állatokról. Fiatlan kutya, maetka, tyúk stb. Határozóilag ám. fiatlannl.
FIATLAXUL, (fi-atlan-nl) ih. Férfi magzat nélkfil. Katlanul halt meg.

841

FIAZIK—FICZAMIK

FICZAMÍT—FICZERÉL

842

PIAZIK, (fi-az-ik) k. 1. PIADZIK. Képzésre
FICZAMÍT, PICZAMIT, (ficz-am-£t) áth. m.
olyan, mint : borjatik, k'ólykezik, csikótik.
ficzamit-ott, htn. —ni v. —ant. Piczává tesz, ficzaFIC8, (fi-cs, mindkettő kicsinző) elvont gyök, mot ejt valamin. Kificzamít. Lábát kificzamüani. Kezét
rokon vele némileg a fity is. Származékai : ficne.re, vauban kificzamUani. V. ö. FICZA, FICZAM.
ficsereg, ficseréz, ficsdr stb. Értelme : 1) aprólékos
FICZAMÍTÁS, FICZAMITÁS, (ficz-am-ít-ás)
czifraság, pipere, cziczoma, s rokon csics-oma, csecs-e. fn. tt. ficzamitás-t, tb. —ok. Az állati tagnak csukszókkal; 2) némely apró madárkák utánzóit hangja. lójából, forgójából kimozdítana, illetőleg ezen kimozRokon vele ez utóbbi értelemben fecs (fecseg, fecs- dulást eszközlö, okozó cselekvés. lAbficzamítát.
kend), a hellén atvca, mrii£m.
FICZAMÍTÓ, FICZAMITÓ , (ficz-am-ít-ó) mn.
FICSERE, (fics-er-e) fn. tt. ficserét. Igen kere- tt. ficzumító-t. Ficzává tevő, ficzamot csináló. V. ö.
sett cziczoma, pipere, mely valakinek öltözetén, vise- FICZA, FICZAM. Lábficzamító táncz. Nyelvficzamitó
letén fölötte kitűnik. V. ö. FICS.
szavak.
FICZAMLÁS , (ficz-am-1-ás) fn. tt. ficzamlás-t,
FICSERÉG , (fics-er-ég, rokon vele a német:
zu'ittchern), önh. m. ficserég-tem v. ficsergéftem, —tél tb. —ok. Valamely testnek, tagnak, különösen a
v. fictergittél, ficsergett, htn. —ni v. ficsergeni, v. fi- csontnak, forgónak szenvedő állapota, midőn fíczára
csergni. Vékony és reszkető fict, ficser hangon éne- hajlik, helyéből kimozdul, kimenyül.
FICZAMLIK, (ficz-am-1-ik) k. m. ficzamlott, htn.
kelget. Némely verébfaju aprómadarakról mondják
ficzamlani. Ficzára hajlik , fordul, ficzamot szenved,
leginkább.
PICSERÉKÉL, (fics-er-ék-él) önh. 1. FICSE- kimenyül. V. ö. FICZA, FICZAM. Kificzamlik. Meg.
RÉG. Képzésre olyan, mint a szintén madárhang- ficzamUk.
FICZAMODÁS, (ficz-am-od-ás) fn. tt. ficzamontánzó : kukorékol.
dás-t,
tb. —ok. Valamely tagnak, különösen csontFICSERÉL, (fics-er-él) áth. 1. FiCSERÉZ.
FICSERÉZ, (fics-er e-ez) áth. m. ficseréz-tem, nak, forgónak szenvedő állapota, midőn rendes ösz— tél, —itt. Keresett piperével, cziczomával feléke- vefüggése megszűnik. Lábficzamoríás. V. ö. FICZAMÓDIK. Máskép : mfnyUlés, kimenyUlég.
sít, felczifráz. Kificserétte magát, fejét, ruháját.
FICSINKA, 1. FINCSALÉK.
FICSKANDOZ, a székelyeknél ám. fecsketidrz.
(Lugossy József).

FICSÓR, (fica-ór, fics-orv, azaz kis tolvaj) fntt. ficsór-t, tb. —ok. 1) Kis mérő faedény , melylye'
vámot vesznek a malomban; egy pozsonyi ínérö nyolczad része; máskép : finak. 2) Tájszokásilag ám.
ficsúr.
FICSÚR, (fics-úr) ősz. fn. Nyalka fi , úrfi , ki
igen ki van cziczomázva, piperézvc ; piperköcz. Haugvúltozva : fityúr; tájszólással : ficsrír, 1. ezt.
FICZ, elvont gyök, melyből ficza , ficzam, ficza
módik, ficzctan, ficzkándozik stb. származnak. Eredetileg jelent, rendetlen mozgást, szokott állásból, helyből félre nyomulást. Rokon vele : icz (iczeg), bicz
(biczeg), fics (ficsere), fity (fityeg), bigy (bigyerit).
Lágyabb hangon mez (viczkáudozik).
FICZA, (ficz-a) mn. tt. fii-zdt. Helyéből, csuklójából kimozdult, kitnenyült, ide-oda hajló , ingadozó.
Ficza láb; ficza ugrás. Mátyusföldén vannak Ficza
nevű családok.
FICZAM, fficz-am) fn. tt. finzam-ot. Jelent elferdülést vagy valaminek reudetlen helyzetet, muly
onnan eredt, hogy az illető test, vagy tag, különösen :
csont rendes állapotából kimozdult, kimeuyült. Innen
lehet mondani : Ubficzam, kézficzam, nyalrficzam. Rokon értelmű : iszam , melyből iszamodik , ám. ficzamodik.
FICZAMIK, (ficz-am ik) k. m. ficzam-tam, —tál,
—ott. Ficzára hajlik, azaz rendes helyzetéből, csuklójából, forgójából kicsúszik, kimenyül. K^pzé^re hasonló a futamik, folyamik igékhez.

FICZAMODIK, (ficz-am-od ik) k. m. ficzamodtam, —tál, —ott. Rendes helyzetéből, forgásából
félre mozdul, kihajlik, kicsúszik. Jelenti a szenvedésnek teljes fokát, s több, mint : ficzamik vagy ficzamUk. Kificzamodott a keze. Megficzamodott bokában a
lába. Átv. kificzamodott az esze, ám. fonákul beszél
vagy cselekszik. Máskép : menyül, kimenyül. V. ö.
ISZAMODIK.
FICZÁNK, (ficz-ánk) mn. tt. fic*ánk-ot, tb. — ok.
Ficzogni szerető, ide-oda hajlongni, s mintegy testficzaniítva mozogni kedvelő. Ficzánk bolha, szőhető,
snjtkukacz. Ficzánk eleven fia. Képzésre hasonló nyúlánk, falánk, élénk szókhoz.
FICZÁNKOL, (ficz-ánk-ol) önh. m. fictánkol-t.
Könnyű mozgással, vagy víg kedvéből ugráudozik, s
mintegy tagfiezamítva hánykolódik. Ficzánkolnak a
jó kedvű gyermekek. Ficzánkolnak tavastssal a mezőre
bocsátott borjúk, tulkok, csikók.

FICZÁNKOLÁS , fficz-ánk-ol-ás) fn. tt. ficzdnki>lás-t, tb. — ok. Elénk , jó kedvből eredő ugráudozás, szökdécselés.
FICZCZAX, fficz-u-an v. ficz-van) önh. m. fictcztin-t. Egyet ficzamik , csekélyebb ficzamodást szenved. Kificzczan a láb.
FICZCZANT, fficz-u ant v. ficz-van-t) áth. m.
ficzczanl-ott, htn. —ni v. —ani. Egyes ficzamot ejt,
egyet ficzatm't valamin.
FICZEMLIK, fficz-em-1-ik) k. m. ficzeml-étt, htn.
— fni. 1. FICZAMLIK.
F1CZERE, íficz-er-e) fn. 1. FICSERE.
FICZERÉL; F1CZERÉZ , 1. FICSERÉL ; FICSERÉZ.
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FICZEBTES, némi módosulattal, ám. bieterlet,
1. est. Atv. ért. ficzamodott eszü.
FICZK, (ficz-k) elvont törzsök, melyből fietke,
fictkándonk stb. származnak. Jelenti az állati testnek
élénk, hánykolódó mozgalmait Lágyabb előhanggal:
vietk, bietk.
FICZKANDIK, (ficz-k-and-ik) 1. FICZKÁNDOZIK.
FICZKÁNDOZÁS, (ficz-k-ánd-oz-ás) fa. 1. FICZANKOLÁS.
FICZKÁNDOZIK, (ficz-k-ó-an-d-oz-ik) k. m.
Jiczkdndot-tam, —tál, —ott. Ficckó legény módjára,
ficzánkolva, tagjait ide-oda fititva ugrándozik, szökdécsel. Ficzkándotnak a jó kedvű fiúk. Fietkándotnak
tavatttzal a borjúk. Fietkándotnak a megtótott ctíkok.
FICZKE, (ficz-k-e T. ficz-eg-e, azaz ficzegő)
mn. tt. fiaikét. Élénken ugrándozó, szökdécselő. Iczke
fietke legényke.
FICZKÓ, (fícz-kó T. fi-cz-kó, megvan a szláv
nyelvben is) fa. tt. fietkó-t. 1) Ugrándozó, szökdécselő legény, gyerkőeze; ficzánkoló, hánykolódó ember. 2) Ha így elemezzük : fi-cz-kó, azaz, ha a fi szót
veszszük gyökül, kettős kicsinyezövel jelent legénykét Derék fictkó, ttép fictkó. 3) Molnárok vámszedő
faedénye, miskép : fietór vagy jfaak. 4) Nagyobbféle
sörét a puskában. Fictkóoal lft,i tútokot. 5) Ser alja,
mely nem egyéb, mint a «erfőző kádakból felmosott
maradékser.
FICZOS, (ficz-os) mn. tt fietot t v. —öt, tb.
—ak. Cziczomázo/ct, piperés, nyalkán kicsipett Fietot
legény.
FIDÉI,, (fid-él, azaz föd-el, 1. FEDÉL) fn. tt.
fidél-t, tb. ~tk- Felső donamelléki tájszólás szerént
ám. borozd fehér kendő, melylyel a falusi asszonyok
fejeiét bekötik. V. ö. BÜLÁZÓ.
FIGE, FIGÉS, stb. 1. FÜGE, (1), FÜGÉS stb.
FIGHE, 1. FÜGE, (2).
FIGY, elvont gyök, lágyabb hangon ejtve legszorosabb értelmi rokonságban van vele a magyar
Ügy (honnan : ügyel), vigy (vigyáz), szanszkrit budh
(honnan : btidh-afia-** vigyázó) latin vigil, videó,
szláv vigyeni, vigyáni, vigytáni, vigyteni stb.
FIGYEL, (figy-el) önh. m. figyel-t. Valamire figyet fordít, azaz vigyáz, valamit szemmel tart, kísér,
felügyel. Segítő és felható ragu neveket vonz. Mindkel nemmel figyelni valakire. Estnél, nagy gonddal
figyelni a hallott beidre.
FIGYELEM, (figy-el-ém) fn. tt figyelmet. 1) Az
énekek és észrevevő tehetségek használata, egész
terjedelemben véve. Figyelemmel tartam a nép mozgalmait. Figyelmet fordítani valamire. Figyelemmel
lenni valami iránt. Ajánlom fiamat ónok figyelmébe.
2) Társadalmi ért megeső készség, tisztelet. Figyelmet mutatni valaki iránt. Baráti figyelem.
FIGYELÉMJEL, (figyelem-jel) ősz. fn. írásjegy (—) melylyel élünk, midőn az olvasót a következő szóra vagy mondatra figyelmessé akarjuk tenni,
mit kiváltkép az elmélkedésekben használnak, pl.
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„Magyarországba a lotteriát 1810-ben hozták be, s
január 4-én történt az első húzás : azóta — több
hutátok történtek." (Életk. 1847.) „Kérdés: futni tudás nem szül-e majd — szaladáat." Yitkovics. Ettől
különbözik a gondolatjel.
FIGYELÉS, (figy-el-és) fn. tt figyelést, tb.
—ét. Valaminek szemmel tartása, vigyázas. V. ö.
FIGYEL.
FIGYELET, (figy-el-et) fn. 1. FIGYELEM.
FIGYELETLEN, (figyet-etíen) mn. tt figyeletlen-t, tb. —ék. 1) Aki nem figyel, nem vigyáz valamire. 2) Társadalmi ért. meg nem előző, tiszteletet,
készséget nem mutató. Figyeletlen voÜ a tölgyek
iránt. Máskép : figyelmetlen. Határozóilag ám. figyeletlenül v. figyelmetlenül.
FIGYELJ! Hadi parancsszó, mely által & fegyverben álló sereg intetik, hogy a következő vezényszókra különösen vigyázzon. (Hab't Acht!) Máskép :
Vigyáz* !
FIGYELM, (figy-el-m) fn. 1. FIGYELEM.
FIGYELMES, (figy-el-m-es) mn. tt. figyelmet-t
v. —ét, tb. —ék. Aki valamire figyelmet fordít, a látott vagy hallott dolgokra vigyázó. Figyelmet nétSk,
hallgatók. Figyelmet tanítványok.
FIGYELMESSÉG, (figy-el-m-es-ség) fn. tt figydmesség-ét. Azon tulajdonsága valakinek, mely
szerént figyelni szeret Különbözik a figyelemtől, mely
elvont értelmű cselekvést jelent, és a figyelmetéttSl.
V. ö. FIGYELMEZES.
FIGYELMETÉS, FIGYELMETÉSSÉG, régies
betüszaporító szók, mint : tterelmetet, irgalmatol,
ttorgalmatot, melyeket legfölebb akkor használhatunk,
ha kort vagy személyt akarunk jellemzeni általok.
V.ö. FIGYELMES, FIGYELMESSÉG.V. ö.—ETÉS.
FIGYELMETLEN , (figy-el-m-etlen) mn. tt figyelmetlen-t, tb. — ék. 1) Figyelem nélküli; nem vigyázó, elszóródott eszü. Figyelmetlen tanulók, hallgatók, ifjak. 2) Mások iránt megelőző tisztelettel, készséggel nem viseltető. Határozóilag ám. figyelmetlenül, figyelem nélkül.
FIGYELMETLENSÉG, (figy-el- m-etien-ség) fn.
tt. figyelmetleniég-ét. Valakinek azon tulajdonsága,
melynél fogva nem figyel, elszóródott, gondatlan;
vagy mások iránt megelőző készséggel, tisztelettel
nem viseltetik.
FIGYELMETLENÜL, (figy-el-m-etlen-ül) ih.
Figyelem nélkül, vigyázatianul, elszóródott észszel;
megelőző vagy megkülönböztető tisztelet nélkül.
FIGYELMEZ, (figy-el-m-ez) önh. m. figyelmetlen, —tű, —étt. Valamire tartós figyelmet fordít.
Felható rágd neveket vonz, pl. Sióra figyelmet*. Ne
figyelmeztetek a ctdbitó tettedére. A figyelmet hatásosabb és terjedelmesb fogalma ige, mint a figyel. Á*
egyházi szónokok a beszéd tárgyának felosztása után,
ez intő vagy kérő szóval élnek : Figyelmeztetek l
FIGYELMEZES, (figy-el-m-ez-és) fn. tt figyelmetét-t, tb. —ék. Az észrevevő tehetségeknek vaU-
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mely tárgyra tartós irányzásft, feszítése. Hatásosb és
FIKI, Baranyában Victoria szó kicsinzője.
terjedtebb fogalmú név, mint a figyelés.
FÍKIK, (fík-ik) k. m. fík-tam, —tál, —ott. 1.
FIGYELMEZIK, (figy-el-m-ez-ik) k. régies, fi- FÍK, ige.
FIL, (1), némely szókban ám. fel, pl. filkó (felső
gyelmei helyett; 1. ezt
a
kártyajátékban)
, filagóría (fel-góré), FU-Ittál, (elFIGYELMEZÖ, (figy-el-m-ez-8) mn. tt. figyelmetö-t. Valamit folytonos figyelemmel kísérő'; vala- lentéte : AMstál), helység neve Csalóközben.
FIL, (2), v. FILL, (fi-1 v. fi-11) elvont törzsök,
mit folyvást szemmel tartó. PigyelmezS tanulók, hallmely
a fi gyöknek származéka, s jelent valamely kigatók. Figyelműi) éji örök.
csit, csekélyét. Innen származtak : fiiing, fittér, fiiinFIGYELMEZTET, (figy-«l-m-ez-tet) áth. és mika. Rokonságban van vele különösebben a latin vilit,
velt m. figyelmettet-tem, —tél, —étt. Mást figyelemre hellén qtavlos.
int, buzdít; eszközli, hogy figyeljen; eszébe juttat
FILA, FILÓ, FILEP v. FÜLÖP módosulatai.
másnak valamit. Figyelmeztetni a hallgatókat a beszid
FILEGÓRIA, fn. tt. filegóríát. Vagy &fil (kicsi),
tárgyára. Figyelmeztetni fizetésre át adósokat.
vagy a fel és góré (ház , házikó , födél) szókból van
FIGYELMEZTETÉS, (figy-el-m-ez-tet-és) fn. tt. játszilag öszveállítva. Jelent kicsin vagy emelkedett
figyelmettetés-t, tb. —ék. Cselekvés, mely által vala- helyen álló kerti mulató hajlékot.
kit figyelmessé teszünk, valamit eszébe juttatunk, vaNémelyek a hellén (fviaxrtjQiot (ám. őrház)
lamit kimutatunk.
szóval rokonítják.
FIGYELTET, (figy-el-tet) mivelt. m. figyeltetFILEGRÁN, (a franczia filigrane után átment
tem, —tél, —étt. Eszközli, hogy valaki figyeljen; a magyar nyelvbe is; öszve van téve a latin filum
figyelésre int, buzdít. A hadgyakorló tiszt figyelteti [= fonal] és granum [= mag, szem] szókból) fn. tt.
katonáit, midiin elkiáltja magát : figyelj !
filegrán-t, tb. —ok. Finom és rácsozatosan öszvefont
FIGYERMÉK, (fi-gyermék) ősz. fn. Férfigyer- arany és ezüst sodronymü.
mek, különböztetésül a leánygyermektől. Másképen :
FILEMILE, 1. FÜLEMILE.
fimagzat.
FILEP, 1. FÜLÖP.
FIHÜBER, (fi-hü-bér; ősz. fn. Hűbéri jog és
FILICZ, falu Szepes megyében; helyr. Pilictkötelesség, mely egyedül a férfiágon levő utódokat én, —re, —röl.
illeti.
FILIMES, puszta Heves megyében; helyr. FiFIK, elvont gyök, melyből fika, fikás, fikarcz (?) limes-én, —re, —röl.
erednek. Értelme egynek látszik a rokon hangú bök
FILING, (fil-iu-g) fn. tt. filing-ét. Kicsi szőlőfej,
szóéval, s megegyeznek velő a latin figo, olasz ficcare máskép : biling, biliing, filleng.
stb. szók is.
FILINKA, (fil-in-ka) fn. tt. fiiinkát. Kis tűzkő,
FÍK, FIK, áth. m. fíktam, fíktál, fikott. Erede- mintegy fia tűzkő. Baranyai tájszó. V. ő. FIL, FILL.
tileg egyértelmű a fik, bik elvont, vagy bük, önálló
FIL-ISTÁLY, 1. FEL-ISTÁLY.
gyökkel. Szokott jelentése : nővel közlekedik. A közFILIT, csak ikerítve használtatik falat szóval,
nép gyöngébb káromkodás gyanánt tekinti. Fikom (mint diríb-darab). Füit-falat = többféle falat.
adta.
FILKEHÁZA, falu Abaúj megyében; helyr.
FIKA, (fik-a) fn. tt. fkát. 1) Orrból folyó ta- Filkeháeá-n, —rá, —ról.
kony; vékony hangon mintegy pók, pöket szók értelméFILKÓ, (fil-kó) fn. tt. filkó-t. 1) Az úgyneveben. 2) Csúfságból így nevezik a magyar bakancsost, zett magyar kártyában a király után, és alsó előtt
s talán onnan, hogy a káromkodó fikom ige gyakran levő kártyalap. Tókfilkó, mákkfilkó, vörösfilkó, töldmegfordul nyelvökön (fikó, fika), vagy pedig fika nem filkó, máskép : felső, tökfeltö, makkfelsS stb. s úgy
egyéb, mint a baka szó módosulata.
látszik , hogy csak felső szó módosulata, így Fil-IsFIKARCZ, (fik-ar-cz) homályos eredetű, fn. tt. tály helynévben is fii = fel, és filegória, ám. felfikarct-ot. Apró rojt, rost, szál, mintegy apró bőket. góré. 2) Bizonyos kártyajáték neme, melyben a filÁtv. ért. csekélység, kicsisr^. Egy fikarctól »em adok kólap főszerepet játszik. 3) Átv. ostoba, buta. Te
érte. Egy fikarcsa tem maradt. Apáczai Csere János- ugyan nagy filkó vagy. Megvan a szláv nyelvben is :
nál : fikarty.
filek, filkó. V. ö. FIL.
FIKÁS, (fik-a-as) mn. tt. fikás-t v. —át, tb.
FELKÓZIK, (fil-kó-z-ik) k. m. filkóz-íam, —tál,
—ok. 1) Taknyos. 2) Bakancsos modorú, szokásu, —ott. Oly kártyást játszik, melyben a filkók főszerepet viselnek.
szabású. Fikáí bajutt, magilartái, bestéd.
FIKATÁR, falu Temes megyében; helyr. FikaFILL, 1. FIL, (2).
tár-on, —rá, —ról.
FILLENG, 1. FILING és FÜLLENG.
FIKÁTOR, fn. tt. fikátor-t, többes nincs szokásFILLENGET, (fill-en-g-ct) önh. és gyak. m.
ban. A magyar gyalogság száján divatozó hadiszó, fillenget-tem, —tél, —étt. Eredetileg valamely kicsi
mely a német Vergatteruny szóból látszik alakúknak, vagy csekély dolgot cselekszik. (V. ö. FIL (2). Köz
f ám. elindulási fölkelésre intő dobszó. Már verik a ért. apró hazugságokat mondogat. Ő kelme szeret fiilengetni.
ftkátort, keljünk l
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FILLENT, (fill-en-t) önh. és áth. m. fillent-étt,
htn. —ni v. —eni. Kicsit hazud , finom hazugságot
mond. Szépítő kifejezés gyanánt is használtatik hátúd helyett Most ugyan nagyot fillentettél.V.ö. F1L (2).
FILLENTÉS, (fill-en-t-és) fa. tt fillentét-t, tb.
—ék. Kis hazugság, vagy szépítő kifejezéssel általán
hazugság, hazudás.
F1LLENTGET, (fill-en-t-get) 1. FILLENGET.
FILLÉR, (fill-ér) fa. VLfillér-t, tb. —ék. Elemi értelménél fogva kicsit, csekélyét érő valami. V.ö.
FIL, (2). Köz ért. divatból kiment legapróbb pénz neme, melyből tizenkettő tett egy garast Fillér iá pént.
(Km.) Fillérrel kímélik ás aranyal. (Km.) Nem adnék érte egy fillért. Rokonságban látszik vele a német
Heller.
FILLÉRÉZ, (fill-ér-ez) önh. m. fiüérés-tem,
—tél, —élt A kiadásokban szertelenül zsogoriskodik; a gazdálkodást apró költségek megtakarítási
val űzi; közmouda szerént : minden krajczárt fogához ver elébb, mintsem kiadná.
FILLÉRÉZÉS, (fill-ér-éz és) fn. tt. filleretés-t,
tb. —ék. Aprólékos költségekben fösvénykedés.
FILLÉRÉZŐ, (fill-ér-éz-ő) fn. tt fillérért-t. Oly
ember, ki apróságokban fösvénykedik, gazdálkodik.
Túl a Dunán aljas nyelven : fanarágó vagy fattari,
azaz faciari.
FILÓ, l- F1LA.
FILLING, (fill-ing) 1. FILING.
FILLINGÉZIK, (fill-in-g-éz-ik) k. m. fittingettem, —tél, —élt. A székelyeknél ám. fityegve száll.
FILOGONT, kirendelt munka. Kezdi székely
szó. (Szabó Dávid). Eredetét nem ismerjük. Kriza J.
szerént : firógond.
FIMAG, (fi-mag) ősz. fa. A férfinak nemzó'magva. Átv. ért. fiág. Árpádok fimagva.
FIMAGZAT, (fi-magzat) ősz. fa. Férfi gyermek,
férfi ivadék, kfilönböztetésttl a leánymagzattól.
FIN, elvont gyök, megvan a német f fin, angol
/íné, franczia fin, olasz fino, görög qtaemóí (fényes),
latin venuttus, arab fann szókban. 1) Mind hangjára,
mind értelmére rokon a magyarfi szóval, s jelent valami
kicsit, gyöngédet, melyek a fi szónak szintén tulajdonságai. A finnben pieni szintén piczit jelent, s innen
ered : pienndn ám. finomítok. Az n, vagyis különösen
fn szórész különben is lágyító értelmet adó képzők,
pl. tasz-tn-t, tap-ín-t, emel-tn-t, legy-in-t stb. A sínai
nyelvben mido ám. valde snbtilis. — Egyébiránt fin
valamint a hangzásban, agy értelemben is egészen
rokon a fény szóval, a mennyiben fény a legfinomabb
anyagok egyikének tekinthető lévén, ekképen szintén
megvan benne e. finom fogalma. 2) Jelent könnyed
mozdulást, inogást, el- vagy félrehajlást, mint finct,
./int származékai mutatják. 3) Hangutánzó, melyből
>ifing sió eredt.
FINAK, (fi-nak) fa. tt. finak-ot. 1) Erdélyben
s néhntt Magyarországban is, ám. fiú, gyerkőcze, siheder. 2) Tol a Dunán a molnárok kicsi, mintegy
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fia edénye, s a pozsonyi mérőnek néhol nyolczad,
másutt tized, 12-ed sőt 16 ód része,.melylyel az őrlésre hozott gabonából vámot vesznek. Máskép :
fietór.
FINCSALÉK, (fin-cs-al-ék) fn. tt. fincsalék-ot.
Szakuddk- vagy hulladékrész. Székely szó.
F1NCZ, (fi-n-cz v. fin-ez) elvont törzsök , mely
nem egyéb, mint az n (gyöngén érintés) közbevetése
által meglágyított fict, azaz helyéből kimozdulás, kihajlás. V. ö. FICZ. Azonban fin is vétethetik gyöknek. Fincz tehát mindkét módon a mozgásnak vagy
ide-oda hajtásnak apróbb, kisebb nemét teszi. Innen
származnak :fineta,finctát, finctárot (tájdivatosan :
vinczárot), finctos stb. Gúnynévül használtatik ezen
öszvetételben : inczen finct v. inczenpinc*, azaz vékony termetű, kinek minden tagja mozog, kinek lábai finczognak.
FINCZA, (fin-cz-a) fn. tt. finctát. Igen hajlékony, könnyű h&nykolódás, midőn a tagok csaknem
ficzamlásig forognak, hajlanak. Különösen: gyermekjáték neme.
FINCZÁL, (fin-cz-a-al) önh. m. finctált. Könynyeden ugrándozik, szökdécsel, mint a kis gyermekek , s más fiatal állatok szoktak. V. ö. FINCZ.
FINCZ ÁR, (fin-cz-a-ar) mn. tt finctár-t, tb.
—ok. Könnyeden ficzánkoló, ugr&ndozó, szökdécselő.
FINCZAROZ, (fin-cz-a-ar-oz) önh. m. finctdrottam, —tál, —ott. Pajkosán szökdécsel, igen jó kedvfileg ugrándozik. Finctárosnak a jókedvű ctintalan
legények ét leányok.
FINCZÁROZÁS, (fin-cz-a-ar-oz-ás) fa. tt. finctárotát-t, tb. —ok. Pajkos szökdécselés.
FINCZI, (fin-cz-i) mn. tt fineti-t, tb. —ok. Igen
vékony, sudár, hajlékony termetű, ki barázdabillegető
módjára ide-oda hajladozik. Gúnynévül használtatik:
inctifincti úrfiak.
FINCZOL, (fin-cz-ol) 1. FINCZÁL.
FINCZOS, (1), (fin-cz-os) mn. tt. finctot-t v.
—át, tb. —ok. Ugrándozó, szökdécselő, kinek tagjai
ide-oda hajladoznak ; tánczos. Finczos legény, leány.
FINCZOS, (2), (1. föntebb) fa. tt finctos-t, tb.
—ok. így nevezik néhntt tréfásan a vőfélt, minthogy
ennek különösen kötelessége az ugrándozás, ide-oda
mozgás.
FINDSA, (fin-dsa, megvan a török nyelvben is),
fa. tt. findfát. Finom, kisded alakú szer, edény. Kávét/indta, theátfindta.
FINDSASZIROM, (findsa-azirom) ősz. fn. Keletindiai növénynem az öthímesek seregéből, melynek
nedvteljes virágai bogyókká alakulnak. (Basellá).
FINÉV, (fi-név) ősz. fa. Név, különösen keresztnév, melyet rendesen férfiak szoktak viselni.
FING, (fin-g, 1. fin) fa. tt. fing-ot. A végbélen
kinyomuló s hangosan szétosztó szél. Jár, kel, mint .
fing a gályában. (Km.). Finnfii vihma. Más hangváltozattal : pót*. Finnül is pauskahdan ám. ponttan.
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FINGÁS, (fin-g-ás) fn. tt. fingát-t, tb. — ok.
Szél kibocsátása a végbélen. Elttédült, mint macska
a /ingáiban. (Km.)- Csitt vátár, bikafingás ! Km.
FINGAT, (fin-g-at) mivolt m. fingat-tam, —tál,
—ott. Fingani kényszerít. Fingatni a lovat. Átv.
sarkantyú közé szorít. Megfingatta a tulaj etikát,
(aljas).
FINGIK, (fin-g-ik) k. m. fing-ott, htn. —a»i» v.
—m. A végbélen szelet bocsát ki; tréfásan szólva :
elüti a pap tyúkját. Fingik, mint a %abot ló. Km.
FINGOS, (fín-g-os) mn. tt fingos-í v. —át, tb.
— ak. Könnyen vagy gyakran fingó. Fingot ló.
FINKE, falu Borsod megyében ; helyi-. Fink-én,
—re, —rSl.
FINN, fő és mn. tt. finn-t, tb. — ék. Éjszakeurópában lakó, s az altájí vagy turáni családhoz tartozó régi néptörzs neve. Vétetik mind szélesebb értelemben, a midőn ide tartozik az estt és lapp is, mind
szűkebben, a midőn csak a stuomi vagy tiámi értetik
alatta. Finn nyelő. Finn irodalom. A külföldön igen
elterjedt, például még a Heyse idegen szótárában is
eléjön a nyelv némi rokonsága után alakult azon ferde
nézet, hogy a magyarok a finnektől származnak. Hazai tudósaink, akik különösen mindkét nyelvben is
jártasak, nem leszármazási, hanem legfölebb testvéri
(noha távolabbi) rokonságot tartanak a finnek és magyarok között. Történelmi adataink egyébiránt teljesen hiányzanak.
FINNORSZÁG, (Fiun-ország) ősz. fn. Az európai Oroszbirodalom egyik éjszaki tartománya, az úgynevezett finn-öböluél. Lakosai finnek, de vaunak köztök svédek és oroszok is.
PENNY, (fin-uy) elvont törzsök, melynek gyöke
fin, vagy az 1-sö jelentésben, azaz valami kicsi,
gyöngéd, innen ny (any) képzővel lett finny, azaz valamely gyöngédség, kicsiség, válogatott finomság ; ettől ismét finnya, finnyát, finnyátkodik stb. , vagy a
2-ik jelentésben , azaz valamely elhajló , félrehajló,
minthogy a finnyát, űz orrát mintegy elfintorUja,
félrefordttja. V. ö. FINY, FINYÉSZ. Lehet vinny
(vinnyog szóban) hangutánzó törzszsel is azonos. Élt
e szóval Faludi, Nemesasszony 224. 1.
FINNYA, (fiuuy-a) mn. tt. finnyát. Válogató,
igen finom ízlésű , kivált étel-italban. Finnya szájíz.
FINNYÁL, (finny-a-al) 1. FITYMÁL.
FINNYÁLKODIK, (finny-a-al-kod-ik) k. ín.
finnyálkod-tam, —(ál, —ott. Étel-italban válogat,
kéuyeskedik, igen finom szájizlést árul el. Általában,
kényeskedik.
FINNYÁS, (finny-a-as) mn. tt. finnyát-t v. —ál,
tb. —ok. Étel-italban igen válogató, finom szi'ijizlést
mutató. Finnyás urak, hölgyek.
FINNYÁSKODÁS, (finny-a as-kod-ás) fn. tt.
finnyáskodát-t, tb. —ok. Válogatás az étel-italban;
kényeskedés az ízlés dolgában.
FINNYÁSKODIK, (finny-a-as kod-ik) k. m.
finnyátkod-tam, —tál,—ott. Finnyást játszik, ételitalban igen válogat.

FINNYÁSSÁG, (finny-a-as-ság) fn. tt. finnyáttág-ot. Tulajdonság, melylyel az bír, kinek igen válogató Ízlése van, kiváltképen az ételitalban.
FÍNOM, FINOM, (fin- v. fin-om) mn. tt. finomat. Valami válogatott, gyöngéd, eredeti ifjú tisztaságában létező. V. ö. FIN. Különösen : a maga nemében jeles, kitűnő. (Emberről mondani szoktuk : ez
[jeles] fi). Finom arany, finom bor. Továbbá : gyöngéd, vékony; ellentéte : durva, goromba. Finom ülés,
bestéd. Finom ember, műveltség. Finom selyem, finom
posztó. V. ö. FIN, gyök.
FÍNOMABBÚL, FINOMÉUL, (fin-om-abb-úl,
fin-om-b-úl) önb. m. finomabbúl-t. A maga nemében
finomabbá lesz. V. ö. FÍNOM.
FÍNOMÍT, FINOMÍT, (fin-om-ít) áth. m. finomít-ott, htn. —ni v. —ani. 1) Finommá tesz, alakit,
kiművel. Erkölcsöket, ítlést finomítani. 2) Tisztit, simává tesz. Ctukrot finomítani; aranyat finomítani.
V. ö. FÍNOM.
FÍNOMÍTÁS, FINOMÍTÁS, (fin-om-ít-ás) fn.
tt. finomítás-1, tb. —ok. Cselekvés, mely által valamit finomítunk. V. ö. FÍNOMÍT. Ctűkor finomítás.
FÍNOMÍTÓ, (fin-orn-ít-ó) mn. tt. finomító-1.
Ami valamit finommá tesz, akár anyagi, akúr erkölcsi tekintetben. Czukorfinomító gyár. Erkölcsfinomító
nevelés.
FINOMODÁS, (fin-om-od-ás) fn. tt. finomodát-t,
tb. —ok. Finommá levés. V. ». FINOMODIK.
FÍNOMODIK, (fin-om-od-ik) k. m. finomod-tam,
—tál, —ott. Hova tovább finomabb lesz. V. ö. FINOM. Selyímkosok behozatala által sokat finomodott
gyapjúnk. Müveit társaságban finomodnak a* erkölcsök.
FINOMSÁG, (fin-om-ság) fn. tt. finomtág-ot.
Személynek vagy tárgynak azon tulajdonsága, melynél fogva finomnak mondható. Különösen, a személyre nézve : gyöngédség; műveltség; társalgásra nézve : udvariasság, kecsesség; tárgyra nézve : minden
durvaságnak, uyerseségnek, darabosságnak távolléte :
simaság. V. ö. FINOM.
FÍNOMÚL, FINOMUL, (fin-om-úl) önh. m. /»nomul-t. Finom alakot ölt, olyanná lesz, mint finom
személy vagy tárgy szokott lenni. V. ö. FÍNOM.
FÍNOMÚL , (fin-om-ul) ih. 1) Gyöngéden , simán , udvariasan. Finomul társalogni, enyelegni. 2)
Különös Ízléssel, választékosán. Finomul ruhátkodni, élni.
FI NŐK, (fin-or) elvont törzsök, melyből a finoros táj szó származik. Jelent bizonyos finomságot,
csínt, uyalkaságot a külső viseletben, tartásban. Divatba hozásra érdemes szó, pl. Finorral öltötködni.
FINOROS, (fin-or-os) mn. tt. finoros-t v. — át,
tb. —ok. Divatosan , csinosan, nyalkán, piperésen
öltözött. Finoros uracs, hölgy. Kemenesali tájszó.
FINOBOSAN, (fin-or-os-an) ih. Nyalka, pipertís
űz öltözetben.
54
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FINT, (fin-t) elvont törzsök, melyből finta, fin- oda rángatása, vagyis azon működés, mely ezen rántor, fintortí stb. erednek. Bókon a fincz törzsökkel. gatódzást eléidózi.
FINTORKODIK, (fin-t-or-kod-ik) k. m. fintorJelent nagyobb félremozdulást, elhajlást. Lehet a fit
kod-tam, —tál, —ott. Arczát, arczvonásait idomtalan
(fitít) igének módosulata is. V. ö. FIT, FITÍT.
FINTA, (1), (fin-t-a) mn. tt. fintát. Félre gör- elferdítésekkel ide-oda húzk&lja, rángatja.
FINTORNA, (fin-t-or-na) mn. tt. fintornál.
bült, rendes vonalától elhajlott. Finta láb, finta orr,
finta ttarvú ökör. Eléforddl ezen öszvetátelben i« : Gúnyból, fitymálásból félrebuzódó, elferdülő. Fintorctalafinta, azaz olyan ember, ki görbe utakon, magát \ na szájjal mosolyogni. Fintorna arctvonátok.
FINTORODÁS, (fin-t-or-od-ás) fn. tt fintorohinyvavetve megcsal másokat, nyegle (charlatan).
Megvan az olasz nyelvben is finta, hol fn. s ám. tet- ddt-t, tb. —ok. Tagnak, arczvonasnak, orrnak, szájnak ferdére húzódása.
tetés, de az alkalmasint a latin fingó szótól ered.
FINTORODIK, (fin-t or-od-ik) k. m. fintorodFINTA, (2), falu Sáros, és paszta Nyiitra metam, —tál, —ott. Fintorrá, azaz görbére álló, félregyében ; belyr. Fin td-n, —rá, —rál.
FINTAHÁZA, erdélyi falu Maros székben; hajló alakúvá lesz. Fintorodik az orra. Elfintorodik
helyr. Fintahátá-n, —rá, —ról.
át arccá.
FINTOROG, (fin-t-or-og) önh. és gyak. m. finFINTASÁQ, (fin-t-a-sig) fn. tt fintaság-ot. A
tagok, különösen libák csuklójának kigörbedő, ki- torog-tam v. fintorgottam, —tál v fintorgottál, fintorgólt, htn. —ni v. fintorgani. 1) Fintor alakban vagy
hajló tulajdonsága.
FINTÓÁG, erdélyi falu Hunyad megyében; vonásokkal ide-oda rángatódzik. A gúnyáé, finnyát
ember orra fintorog. 2) Szüntelen mozgolódik, nyughelyr. Fintóág-on, —rá, —ról.
FINTOR, (1), (fin-t-őr) fn. tt. fintor-t, tb. — ok. talankodik, fentereg. Ne fintorogj itt láb alatt.
FINTOROS, (fin-t-or-os) mn. fintorot-t v. —át,
Búza között tenyésző növénynem, a háromhímesek
seregéből és kétanyások rendéből, melynek magva tb. —ak. Elfintorodott. Fintorát pottló, amelynek
bóditó erejű. (Lolium temulentum). Máskép : szfdtíö széle ványolás után bővebben maradt mint közepe, s
ez által egyenetlenné lett. (Kriza János).
vadáét.
FINY, elvont gyöke fingéi, finytledik, finyeleg,
FINTOB, (2), (mint föntebb) mn. tt. fmtor-t,
tb. —ok. Félre, görbére hajlott vagy csuklóit, rendes finyétt szóknak. Azonos fin gyökkel. L. ezt. 2).
FINYEL, (finy-el) áth. m. finyel-t. Valamit renállásából kiferdült. Fintor arct, orr, tzáj.
F1NTORGÁS, (fin t-or-g-ás) fn. tt. fintorgát-t, des helyzetéből kimozdítva bonyolulttá tesz. A irilaj
tb. —ok. A tagoknak, különösen pedig az arcz voná- csikó befinyeli magát a hámittrángba. Székely szó.
sainak csúfos, idomtalan félrehuzódása. Arcz-, txáj-, Rokonok mély hangon: fon, befon és bony, bonyol is.
FINYELÉDIK, (finy-el-éd-ik) k. m. finyelédorrfintorgál. Lábak finlorgdta. Far fintorgáta.
FINTORGAT, (fin-t-or-g-at) áth. és gyak. m. tem, —tél, —itt. Rendes helyzetéből kimozdulva befintorgat-tam, —tál, —ott. A tagokat, különösen az bonyolodik, különösen midőn a ló a hámistrángba
arcz vonásait idomtalanul ide-oda elferdíti, elhuz- keveredik. Székely szó.
FINYELEG, (finy-el-ég) önh. és gyak. m. finyedalja. Farát, lábait, derekát fintorgatja. Orrát, száját
fintorgatja. Különösen, midőn valaki gúnyból, nem lég-tem v. finyelgéttem, —tél v.finyelgttlél, finyelgétf,
tetszésből húzogatja arczvonásait; vagy testét azért htu. —ni v. finyelgeni. Rendes helyzetéből, irányámozgatja, hányja veti, hogy szembetűnőbb legyen, ból kimozdulva ide-oda hányódik. Átv. eltéved, bohogy tessék.
lyong. Finyelegni a járatlan utakon. V.ö. FANYALOG.
FINYELG, (finy-el-g) L FINYELEG.
FINTORGATÁS, (fin-t-or-g-at-ás) fű. tt. fintorFINYELŐDIK, (finy-el-ő-d-ik) lásd : FINYEgátat-1, tb. —ok. A tagoknak, arczvonisoknak idomtalan, igen szembetűnő ide-oda rángatása, ferdítgeté- LÉDIK.
FINYÉSZ, (finy-ész) fn. H.finyén-t, tb. —ék.
•e. Farfintor gátat. Orrfmtorgatái.
Stájfintorgatát.
Arczfintorgatát.
Tajszokásilag, ám. finnyás, mintegy fintorgó. Mint
FINTORÍT, FINTOR1T, (fin-t-or-ít) áth. m ftn- igének finnyátkodik értelme van.
tortí-ott, htn. —ni v. —ani. Fintorrá tesz, azaz tagF1NYORAN, (finy-or-a-an) ib. Finnyásán, kéjait, arczvonásait idomtalanul elferdíti. Használtatik nycsen. Székely szó.
különösen az orról, midőn gúnyból vagy nem tetszésFINYOROG, (finy-or-og) önh. m. finyorog-tam,
v. finyorg-oítam, finyorog-tál v. finyorgottál, finyorgből félrehúzzuk. Orrát fintorítja.
FINTORÍTÁS, FÍNTORITÁS, (fin-t-or-ít-áa) ott, htu. finyorog-ni v. finyorg-ani. L. FINNYÁLfn. tt. fintoritát-t, tb. —ok. Fintorrá tevés, arczvontt- KODIK.
FIÓK, (fi-ók) fű. és mn. tt. fiók-ot. 1) Eredeti
•ainak elferditése.
FINTORKÉP, (fintor-kép) ősz. fn. Oly kép, ért. növekedő, nagyobbodó fi vagy magzat Fiók vemely valamely személyt elferdített, idomtalan tagok- réb, azaz tollasodó, fiók galamb stb. 2) Átv. valamely
kal és arczvonásokkal ábrázol, torzkép.
egésznek egyik alosztálya, egyik része, különösen,
FINTOBKODÁS, (fin-t-or-kod-ás) fn. tt fintor- tok, szak, táracska. Alttalfiók, ablakfiók, ládafiók.
kodái-t, tb. —ok. Az arczvonásokoak idomtalan ide- Fiúkokban tartják füstereiket a boltotok, gyógynerei-
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két a gyóyytzerárutuk, okleveleikéi a levéltárnokok.
Kemenctefiók. így erkölcsi értelemben is. Fiók egyház, fiók gazdasági együttlét. 3) így nevezik néhutt
a növények, különösen törökbuza és dohány fattyuhajtásait, melyeket kapáláskor ki szoktak tépni, innen
fiókozni v. fattyatni.
FIÓKA, (fi-ú-ka) fn. tt. fiókál. Kis fiú, fiucska.
FIÓKEGYHÁZ, (fiók-egyház) ősz. fn. 1) Egyházi ért. és felosztás szerént hivek gyülekezete, melynek saját helybeli lelkésze nincsen, hanem más egyházhoz tartozik, s annak papja, vagy papjai által láttatik el a lelkiekben. Ellentéte : anyaegyház. 2) Az
ily gyülekezetnek temploma.
FIÓKFA, (fiók-fa) ősz. fű. Fából csinált csatorna a házak födelén.
FIÓKGERENDA, (fiók-gerenda) ősz. fű. Kisebbféle gerendák az épülettetö'kön, melyek támaszokai , vagy öszvekötésül szolgálnak a nagyobb gerendáknak.
FIÓKISKOLA, (fiók-iskola) ősz. fn. 1) Általán
kisebbféle elemi iskola, melyben nagyobb iskolákra
képeztetnek a növendékek. 2) Különösen, a külvárosokban, fiókegyházakban létező alsóbb rendű iskolák.
FIÓKMÜ, (fiók-mü) ősz. fn. 1) Oly épitésmód,
inidö'n a falakat oszlopzatok és gerendák által mintegy fiókokra választják el. 2) Asztalosmunka, pl.
szekrény, mely különféle fiókokra osztatik fel.
FIÓKOL, (fi-ók-ol) áth. m. fiókot-1. A növénynek fattyuhajtásait kitépi, elcsipkedi; fattyaz. Törökbutát, dohányt fiókolni.
FIÓKOS, (fi-ók-os) mű. tt. fióko»-t v. — át, tb.
—ok. Aminek egy vagy több fiókja van. Fiókot láda, (úttal, izekrény.
FIÓKOSNÁD, (fiókos-nád) ősz. fn. Nádfaj,
melynek szárát izenként sűrű levelek, azaz fattyusarjak lepik.
FIÓKOZ , (fi-ók-oz) áth. m. fiókoz-tam , —tál,
—ott. 1) Fiókokkal ellát, valamibe fiókokat csinál.
Antalt, szekrényt fiókozni. 2) Fiókokra osztályoz. Levéltárban fiókozni az irományokat. Boltban el fiókozni
a ffa*ereket. 3) L. FIÓKOL.
FIÓKOZÁS, (fi-ók-oz-ás) fn. tt. fiókozát-t, tb.
— ok. Cselekvés, melynél fogva 1) valamit fiókokkal ellátunk, 2) valamit fiókokra osztályozunk. 3) Fiókoláa. V. ö. FIÓKOZ.
FIÓKOZAT, (fi-ók-oz-at) fn. tt. fiókozat-ot. Valamely bútor fiókjai együtt véve, fiókmü.
FIÓKSZÁRNY, (fiók-szárny) ősz. fn. Némely
két röptyüs robaroknál azon bötykös szálak, melyek
két felül a röptyük alól kinyúlnak, s a röpülésbeu
súlyegyenül szolgálnak.
FIÓKSZARUFA, (fiók-szaru-fa) ősz. fn. Kiividebb szarufa a háztetőn, melyet a fő szarufához szegeznek. V. ö. SZARUFA.
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FIÓKVÉGRENDÉLET, (fiók-vég-rendélet) ősz.
fn. A magyar polgári jog szcrént a fő végrendelethez csatolt függelék , melyben a rendelkező valamely különös tárgyakra nézve pótolólag intézkedik.
Az anstriai általános polgári törvénykönyv szerént
oly végrendelet, melyben örökös nem neveztetik. (Codicillus).
FIÓKZAT, (fi-ók-z-at) 1. FIÓKMÜ.
FIR, elvont gyök, mely 1) a firtat, firíctkél,
firkái, firis szókban fenvagyon. Értelme ugyanaz,
mely a fér fór és fílr rokon gyököké, s jelent ide-oda
forgást vagy forgatást, fürgéét stb. 2) hangutánzó
ebben : firict, mely betüátvetéssel ám. ficsere, 3) az
ír igének eló'tétes módosítv&nya : irka-firka.
FIRICS, hangutánzó elvont törzsök, mely különösen a fecskék hangját jelenti. Innen : firictkel v.
firicsékelf önb. ám. fecskehangon cseveg, máskép : />'•
csereg.
Kezdettek a fecskék is firicsékelni.
(Gyöngyösi).

FIRHANG, (a német Vorhangból kölcsönözött)
fn. 1. FÜGGÖNY.
FIRIS, (l),(fir-is) fn. tt. firíft, tb. —ik. Angolnához hasonló folyóvízi halfaj, szárnyak, pikkelyek és
szálkák nélkül. (Petromyzon).
FIRIS, (2), mn. 1. FRIS.
FIRISKÓ, fn. tt. firískó-t. L. FIRIZS.
FIRIZS, fn. tt. firitt-t, tb. — ék. Székely ezó.
Derékig érő fejér vászon ujjas a nőknél; máskép :
kürti, koczogány. (Kriza J.).
FIRKA , (fir-ka) fn. tt. firkát. 1) Öszvehányt
vetett, rángatott irás, a csúnya, rósz Írásnak azon neme, melyet máskép vakarásnak, mactkavakarátnak is
mondanak. 2) Zagyva, éretlen, haszontalan dolgoknak írásba foglalása. Irka-firka. V. ö. FIR, 4).
FIRKÁL, (fir-ka-al) áth. m. firkál-t. 1) Rángatva ír, valamit csúnyául, roszul, olvashatlanul összevakar. 2) Zagyva, értetlen, haszontalan dolgokat ír
öszvc. Irkál-firkál. Befirkálni a falakat. Holmi ostobaságokat Sszvtfirkálni. Az egyszerű irkái igének
ikertársa.
FIRKÁLÁS, (fir-ka-al-ás) fn. tt. firkálát-t, tb.
—ok. 1) Rángatva irás, csúnya, rósz irás, vakarás,
karczolás. 2) Haszontalan, zagyva, értetlen dolgok
irogatása. 3) Némely tudatlan emberek sajátságos
vágya, ösztöne, melynél fogva mindenről szeretnek
irni, noha nem értenek hozzá.
F1RKÁLAT, (fir-ka-al-at) fn. tt. firkálat-ot.
Össze-vissza rángatott, csúnya irat.
FIRKÁLÓ, (fir-ka-al-ó) fn. tt. firkáló-t. Személy, ki firkálni szeret. V. ö. FIRKÁL.
FIRKANT, (fir-ka-n-t) áth. m. firkant-ott, htn.
—ni v. —ani. Futtában, sebtében , sietve egy-két
firkavonást tesz.
FIÓKTEMPLOM, (fiók-templom) ősz. fn. !.
FIRKÁSZ, (fir-ka-ász) fn. tt. firkász-t, tb. —ok.
FIÓKEGYHÁZ, 2).
Gúnyooau szólva ain. koutáriró, zugiró.
54*
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FIRKÓ , székely szó, ám. csepü. Lenfirkó
(Kriza J.).
FIRKOL , (mintegy : forgói) önh. m. firkol-t.
Székely szó. Az eb farkát csóválja, kandargatja,
csandargatja. A tv. ért. firkoló ember ám. bicéig ő.
(Kriza J.).
FJRNÁJSZ, FIRNÁSZ,](a német Firnitt, vagy
déli német divat szerént : Firnein után alakult szó,
olaszul verméé, latinni vernie), 1. FÉNYMÁZ.
FIRNÁJ8ZOL, FIRNÁSZOL, (fira&sz-ol) lásd :
FÉNYMÁZOL.
FIRNÁJ8ZOS, FIRNÁSZOS, (firn&sz-os) lásd :
FÉNYMÁZOS.
FIRÓGOND, székely szó. Ám. kiszabott munka.
(Kriza J., Szabó Dávid szerént: filogont).
FIRTAT, (fir-tat, rokon vele a német fortékén)
áth. m. firtattam, —tdl, —ott. Fakgató, szorongató
kérdezkedések által valakit sürgőt, forgat. Firtatni a
vádlottakat, máskép : fartat. V. ő. FARTAT.
FIRTATÁS, (fir-tat-ás) fn. 1. FARTATÁS.
FIRTONGAT, (fir-t-on-g-at) áth. és gyak. m.
firtongal-tam, —tdl, —ott. Gyakori fakgatások, kérdezkedések által szorongat, forgat, firtat, tudakozódik.
FIRTONGATÁS, (fir-t on-g-at-oi) fn. tt./irton
gatás-t, tb. —oh. Firtatás, fakgatás. V. ö. FIRTONGAT.
FIRTOS-VÁRALJA , 1. FÜRTÖS-VÁRALJA.
FISEK, (ügy látszik egy eredetű az olasz fiateo v. flateo szóval, németül Flatehe) fn. tt fisek-ét.
A székelyeknél, ám. kis bádog edény, melyben a
puak&ba való töltényeket tartogatják.
FISZKÁLÓDIK, Győr vidéki szó feukelSdik
helyett, 1. ezt.
FIT, elvont gyök, melyből fitos, fittí, fitogat
stb. erednek. Rokon a fint (unta), fict (fioza), továbbá a vigy (vigyor), viot (vicsor), fity (fityeg), pitty
(pittyegzt) gyökökkel. Jelent oly mozgást, mely által
valamit kitüntetünk, láttatni akarunk és átv. ért kitttndst, tüntetést, mutogatást. Rokonok vele a latin videó, hellén : iidm, ffdosf cseh, szerb wid stb.
FTTAK, (fit-ak) elvont törzsök, s jelenti a testnek azon részét, részecskéjét, melyet ki- vagy félre
mozdítás által kitüntetünk, kifüüunk. Különösen Somogy , Baranya megyékben, ám. bojt (Lugossy József utón, ki azt figyego, fUyedék szókkal rokouítja).
FITÁKOS, (fit-ak-ős) mn. tt. fitakos-t v. —át,
tb. —át. Finta, fintorodott, elferdített görbeségU.
Fitakot orr, tzdj.
FITAT, (fit-at) éth. m. fUat-íam, —tol, —olt.
1) Valamit életuntét, különösen dicsekvésből, kérkedésből mutogat. Gyűrűt ujjait fitatjn, hogy látták.
Rokon vele hangokban is : mutat. 2) Vadászebről
mondják, midőn orrát ide oda forgatva szagián, fürkész, máskép : fi tél, fittí.
FITÉL, (fit-e el) áth. m. fitél-t. Ide-oda hajolva,
orrával mnjd ide, majd oda nyulkAlva keresgél, szaglász valamit. V. ö. F1TYÉSZ, FITAT.

FITÉLÉS, (fit-e-el-és) fn. tt. ftiélét-t, tb. —ék.
Szaglászva keresgélés.
FITESTVÉR, (fi-test-vér) ősz. fn. 1. FIVÉR.
FITET, (fit-et) áth. m.fitet-tem, —tél, —étt.
A vadászebről mondják, midőn szaglász, azaz orrát
felnyitva, ide-oda vonogatva keresgéli a vadat Vastagbangon : fitat.
FTTETÉS, (fit-et-és) fn. tt. fitetét-t, tb. —ék.
Szaglászva keresgélés. V. ö. FITET.
FITÍT, FOTr, (fit-ít) áth. m. fitít-oli, hta.
—ni T. —owí. Valamit mozgatás által kitűnővé, lát
szatóbbá tesz, kérkedve, dicsekedve mutat. KifiMja
aranylánctól, drágagyüriUt.
FTltrÁS, FTTITÁS, (fit-ít-ás) fn. tt fUUd»-t,
tb. —ok. Kérkedve mutatás.
FITÓD, erdélyi puszta Csik székben; helyr.
Fitod-on, —rá, —«K.
FTTOG, (fit-og) önh. m. fítog-tam, —tál, —ott.
Valami kitiinőleg mozog, s mintegy kérkedőleg hanyakodik. DarutoU fitog süvegén.
FITOGAT, (fit-og-at v. fit-o-gat) áth. és gyak.
m. fitogat-tam, —tál, —ott. Valamit ide-oda forgatva, különösen kérkedésből, dicsekedve mutogat Fifogatja magát, újdomíj ttép ruháját. Fitogatja aranyait.
FITOGATÁS, (fit-og-at-ás) fa. tt fUogatát-t,
tb. —ok. Cselekvés, mely által valamit fitogatunk.
Drágaláwmok, gyUrUk fitogatáta. V. ö. FITOGAT.
FITOGATÓ, (fit-og-at-ó) fa. tt füogaU-t. Személy , ki valamely becses vagy becsesnek tartott jószágát dicsekedve, kérkedve mutogatja.
FITOGTAT, (fit-og-tat) L FITOGAT.
FITOR, (fit-or) mn.tt^<op-í, tb. —ok. Jelent
valami félrehajlót, félre mozgót V. ö. FIT. Rokon
vele a fintor, finta. Képzésre hasonló biíor, botor,
bodor stb. szolhoz.
FTTORÍT, FITORIT, (fit-or-ít) áth. m. fUoritott, htn- —ni v. —ani. Fitorrá tesz, azaz félrehúz,
elferdít. Orrí vagy nájat fiíorüani valakire. Rokon
vele : fintortí.
FTTORÍTÁS, FITORTTÁS, (fit-or-ít-ás) fa. tt.
fUortíát-t, tb. —ok. Főlrehuzás, elferdités.
FTTOS, (fit-os) mn. tt. fito»-t v. —át, tb. —ak.
Orról mondatik, melynek lyukai igen fel vannak nyilva, s mintegy felhúzva. Fitot omí vadáneb.
FITTY, (1), elvont hangutánzó gyök, melyből
fUyen, fiftyent, fittyéget származtak. Máskép : fütty.
V. ö. FITY.
FITTY, (2), fa. tt. fitty-ét. 1) Fogak közöl az
öszvehuzott ajkak résén kinyomuló éles hang. Nagy
fUylyel elment. 2) Fittyel kisért gúnyos figemutatás.
Fittyet hányni valaki orra alá.
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„Töpörödött boszorkányok
Már én nektek fittyet hányok."
Kisfaludy S.
FITTÍÉGET, (fitty-óg-et) önb. és gyak. m. fitytyéget'tem, —tél, —étt. Gyakori éles fitty hangon
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szól. A juháttok ét vadástok fittyegetnck ebeikre v.
FITYÉSZ, (fity-ész) önh. m. fityész tem, —tél,
ebeiknek.
—élt. Orrát fitítva, fitélve ide-oda szaglász. Rokon
PITTYÉGETÉS, (fitty-cg-et-és) fn. tt. fittyége- vigyáz szóval is. Fityétznek a vadászebek.
FITYÉSZÉS, (fity-ész-és) fn. tt. fit,yészis-t. Idetét-í, tb. — ék. Élcs/t'% bangnak gyakori ismétlése.
oda
szaglászva
kutatás, vizslálkodás.
FITTYEN, (fitty én) önh. m. fittyen-i. Hirtelen
FITYFIRITY,
(fity-firity) ősz. fn. Piczkándozó,
fityegni kezd. Lefitlyen a ló füle. Lr.fittyen a kalap
fürge mozdulata, s tagjait mintegy fitogtató kis karszilé. V. ö. FITY, FITYEG.
csú személy, ifjú. A tv. haszontalan, magafitogató szePITTYENÉS, (fitty-en-és) fn. tt. fittyenés-t, tb.
les ember. Kicsoda ez a fityfirity úrfi ?
— ék. Állapot, midőn valamely hajlékony , lenge test
FITYK, (fity-k) elvont törzsök, melyből fitykes
fittyen, lefittyeu.
származott. Jelent valami kifitítottat, kitűnőt, külöPITTYENT, (fitly-en-t) áth. m. fittyent-étl, htn. nösen azon csomót, bankót, mely némely botok, úgy—ni v. —ént'. Hirtelen fitty hangot ejt. Nagyot fity- nevezett JUykesck végein látható. Rokon vele bötyk.
tyenteni. A* ebeknek fitlyeníeni. Fittyents neki , hogy Hangzó változtatással : fötyk.
jöjjtin vissza.
PITYRE, puszta Honth megyében; helyr. FiíyFITTYENTÉS, (fitty-en-t-és) fa. tt. fitlyentés-t, ké-n, —re, —rb'l.
tb. —éle. Cselekvés, midőn fitty hangot ejtünk. FityFITYKES, (1), (fity-k-és) mn. tt. fitykés-í v.
fyeníéssel jelt adni. Éles, erős fittyentés.
—ét, tb. — ék. Aminek fityke, azaz kiálló, kitűnő
FITÚL, PITÜL, (fit-úl) önh. m. firúl-t. Fitos csomója, buczkója van. Máskép : fU/ykös. Fitykes
(fütykös) bot.
alakúra lesz. Kifitúl az orra. V. ö. FITOS.
FITYKES, (2), (1. föntebb) fű. tt. fitykés-t, tb.
FITÚLÁS, FITULÁS, (fit-úl-ás) fn. tt. fiMds-t,
—ék.
Bunkós bot, máskép : fütykös.
tb. — ok. Fitossá alakulás.
FITYMA, (1), (fity-aaa, a hellén nyelvben : (fíPITY, fű. tt. fity-ft. 1) Eredetére nézve nem tn^in ám. csira, sarj, ág ; fiú), fn. tt. fitymát. Jelent
egyéb , mint a meglágyított fit gyök , s jelent olyas általán valami fity égőt, lelógót; különösen a férfi
valamit, mely rendes helyzetéből el- v. kihajolva, cl- szeméremtag előbőrét, mely a makkot födi, s melyv. legörbedve mozog, lóg. Ebből lettek : fity-eg, fity- nek csúcsa mintegy aláfityeg. (Praeputium). „És meg
ma, fityész stb. V. ö. FIT. 2) Hangutánzó gyök, mely környékezé ő fitymájának húsút." Bécsi codex.
vékony , éles hangot jelent, s nyomatosabban : fitty,
FITYMA, (a), (fity-ma) mn. tt. fitymát.. Olyas
máskép : fálty, honnan fitty m t. Ezek szeréül 3) Je- valami, amit kevésre becsülünk, mit ócsárlunk, mire
lent valami csekélységet, pl. a mértékben a mcszely szájunkat elfitítjuk; vagy ócsárló, lealázó, kevesellő,
felét. Előtte a bíró is csak fity. (Km.) Kótyonfity. kicsinyellő. Fityma ember ; fitym i beszéd.
Kinek gézengúz át ura , annak kótyonfity a szolgája.
„S fityma dölyffel hánykolódva
Fityfirity. 4) Ujjal való peczekhányás (fricska). FiJár a bajnokok körül."
tyet v. fittye', hányni valakinek orra alá. 5) Hányivetiség, kérkedés. Nagy fitytyel jött hozzánk.
Kisfaludy K.
FITYEDÉK, (fity-ed-ék) 1. FITYELÉK.
Innen származik : fitymál.
FITYEPA, puszta Szála megyében ; helyr. FiFITYMÁL, (fif.y-m.val,) áth. m. fitymál-t. Valaty ff d-n, — rá, — ról.
mit ócsárol, lefitított, lepittyesztett ajakkal gúnyol,
FITYEG , (fity-ég) önh. m. fityég-tem , — ttt, kevesell, lualáz, holmi kifog.'isokat tesz ellene. Fity— élt. Elgörbülve, elhajulva alá lóg. Fityeg a letö- málni más ember müvét, jószágát. Fitymálni ás éterölt ág , a szegett szárny. Fityeg a vállra vetett dol- leket.
mány. Ijffityeg az ócska kalftp karimája. I kerítve :
FITYMÁLÁS, (fity-ma-al-ás) fn. tt. fitymdlás-í,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valamitfitymánakmonFITYÉGÉS , (fity-ég-és) fn. tt. fityegés-t , tb. dunk, ócsárlunk. V. ö. FITYMA, FITYMÁL.
— ék. Valamely testnek vagy test részének mozgó,
FITYMÁL.VT, (fity-ma-al-at) fn. tt. fitymálat-ot.
lenge állapota, midőn fityeg. V. ö. FITYEG.
Fityma beszéd vagy ira*-.
FITYMÁLGAT, (fity-ma-al gát) áth. és gyak.
FITYÉGÖS , (fity-ég-ö-s) mn. tt. fttyégös-t v.
— ét, tb. — ék. Fityegő helyzetben , állapotban levő, m. fityinálgat-tam, —tál, —ott. Fitymának, azaz hitliggö-lógó, ami minden mozzanatra fityegni szokott. ványnak mondogat, ócsárolgat, pittyesztott ajakkal
Fityegos karámu kalup. Fiíyegoa fülű sipka.
lealúz. Fitymálgatni mások cselekedeteit. Fitymálgatni
PITYEHÁZA, falu Szalu megyében; helyr. az ételeket.
FITYMÁLGATÁS, (fity-ma-al-gat-ás) fn. tt.
Fityenázá-n. — ró, — ról.
FITYELÉK, (fity-cl-ék) fn. tt. fityelfk-ct. 1) j füymálgalás t, tb. — ok. Ócsárolgatás, hitványolgatás.
Ami fityeg, liggö lógó valiimi. Rm>yy-fity<>lfk. 2) Fó- '
FITYMÁLÓDIK , (fity-ma al-ó-d-ik) bclsz. m.
lósleges felső ruha , vagy ruhára akasztott czifras'ig, l f ily máiód-1 ám, —:,íl. —olt. Fityináló módon viseli
pznfrang.
| magAt, pittycszked'k , kénycskedik. Ételben fityFITYÉRÉSZ, 1. FÜTYÖRÉ.SZ.
HUKU'H.
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F1TYMASZOR—FIÚSÍT

PIÚTALAN—FIZETÉSNAP

FITYMASZOR, (fityma-szor) ősz. fő. A fitymának, ázás férfiszeméremtag előbőrének megszorulása,
mely a vitellést akadályozza, és fájdalmassá teszi.
FITYOG, tájszólással ám. pityog v. pityereg.
FIGYOOTAT, L FITOGTAT.
FTTYONG, (fity-ong) 5nh. m. fityong-tam v.
—ottom, —tál v. —ottál, —ott, htn. —ni v. —ám.
Könnyeden ide-oda fityeg. Fityongnak a tolongok,
ctafrangok.
FITYÖLÉK, 1. FITYELÉK.
FITYÚR, I. FICSÚR.
FIÚ, (fi-ú) fn. tt fiú-t, tb. —*. Egyea számú
birtokosát a fi gyöktől kölcsönözi : fiam, fiad, fia,
de a többesben: fiúnk, fiútok, fiújok (v. fijok), fiúink,
fiúitok, fiújik. Jelent 1) emberi hím magzatot, férfi
gyermeket, és szűkebb értelemmel bír, mint a fi,
mert részint csak bizonyos korra, részint a gyermeki
és szülei viszonyra szorítkozik, s egyéb allatokról
nem mondatik. Kit fiú, derék, eleven fiú, nagy reményű fiú. A hadi tterenetét, fiú magtatot, jó hátattágot Itten válattfja. (Km.).
, Játszszad óh játékidat
Játszszad, kis fid :
Vajmi más játékot fiz
Majd a férfiú!"

Kriza.

„Jár számkivetetten az árva fiú,
Dalt zengedez, és dala oly szomorú."
Vörösmarty.
„Győztél, anyám, bonom szabad !
Fiad bár elveszett"
(Coriolán). Tarkanyi Bélától.
Átvitt értelemben is :
„A csúfolódás fiai
Kérdik : hol a mi Istenünk ?"
Erdélyi János.
2) Hasonlék ozerént : valami nagyobbhoz tartozó
rész. Fiú tték. Fiú várót (külváros) 3) A szentháromság második személye : Atya, Fiú, Sí. Lélek.
FIÚÁG, (fiú-ág) ősz. fn. 1. FIÁG.
FIÚFERTŐZÖ, (fiú-fertőző) ősz. fn. Oly férfi
személy, ki nemi ösztöne kielégítése végett fiúkkal
fertőzködik.
FIÚI, (fi-i-i) mn. tt fiúi-t, tb. — ok. Fiút illető,
fiúra vonatkozó. Fiúi szeretet, bitalom. Fiúi örSktég.
FIÚISKOLA, (fiú-iskola) ősz. fn. Iskola, melyben fiúk, azaz férfi gyermekek tanainak, különböztetésfil a UányitkoUMl.
FIÚSÁG, (fiú-ság)fn. tt fiútág öt. Állapot, viszony, melyben valaki, mint fiú, mással, mint atyával, van. Edét fiútág, motíoha fiútág, fogadott fiútág. A ttenthdromtág mátodik némelyének örök fiúiága.
FIÚSÍT, FIÚSIT, (fi-ú-s-ft) áth. m. fiúití-ott,
htn. —ni v. —ani. A magyar törvényben ám. a
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leányt fiúi jogokkal felruházza, a fiút illető örökséget
reá hagyja.
FIÚTALAN, FIÚTLAN.FIÚTLANSÁG, lásd:
FIATLAN, FIATLANSÍG.
FIVÉR, (fi-vér) ősz. fn. Fiágon levő testvér, fitestvér, legyen az bátyánk vagy öcsénk. IdStb fivérem (bátyám). Ifjabb fivérem (öcsém). Az általánosabb fogalmú fráter, Brúder szók kifejezésére nem
rég divatba hozott új szó. A nőnemnél nővér. Mindnyáját magában foglalja : tettvér, vagy csak vér. V.
ö. VÉR, fn.
FIZ, elvont gyök, melyből fiiét, (némely tájakon : fütet), és származékai erednek. Eredetére nézve :
fe-it, ám. feloszt, ízekre oszt, (másképen : fűt), vagyis
számlál. Feltaláltatik rokon betűkkel a latin : pendo,
penrio, pitetum szókban is.
FIZET, (fiz-et, v. ö. FIZ) áth. m. fitet-tem,
—tél, —éU. 1) Tulajd. valamely tartozást pénzben ad
meg; valaminek árát pénzűi leteszi. Adót, adóttágot
fitetni. Vámot, harminctadol fitetai. Ruháért, ételért,
itáliaiért fitetni. Keit pénttel fitetni. Aranyokkal, tallérokkal , bankjegyekkel fitetni. Drágán, olctón fitetni
valamit. A buta kildját hútt forintjával fitetni. Kifitették apró pénttel. (Km.). 2) Szélesb ért visszatérít,
viszonoz. Jóért romtól fitetni. Át adóttágot napnámmal fitetni. Bőrével fiiét. Innen : terem. Át idén jól
fiiét a gabona. 8) Dijaz, bizonyos pénzbeli jutalmat
ad. Katonákat, ctelédekei, materemberekel fitetni. Ai
írókat munkájáéért jól fitetm. 4) Vesz, vásárol. Fiiéit
nekem egy itcte bort. Öszvetételei : Befitet; át adót
befitetni a megyei péntidrba ; befitettek neki, ám. valamely kárt ejtettek rajta. Elfitet, ám. fizetve elkölt
Folfitet, ám. a csereárura valamit pénzben fizet E16fitet; hírlapokra, könyvekre elSfitetni. Kifitet; adóitágát kifiteíni; valakit jól kifitetni, ám. szóval viszszatorolni. Lefitet : minden tartotátát lefitette. Ifegfitet : megfizetni a kárt. Vitttafitet, 1. mindezeket illető helyeiken.
FIZÉTER, (hellén eredetű) fn. tt.fitéter-t, tb'
—ék. Tengeri emlős állat, az úgy nevezett czethalak
egyik faja, melynek alsó állkapczájában sok erős fogai vannak. (Physeter, hellénül qpvfftyttjp, tfvffám igétől, mely ám. fúvók, lehellek).
FIZETÉS, (fiz-et-és) fn. tt fitetéi-t, tb. —ék.
1) Cselekvés, midőn valamit fizetünk. V. ö. FIZET.
Fitelét ideje, napja. 2) Jutalom, díj. Jó fitttétért ott
it megteltem. Mindegy a fitelét. 3) Hivatalért, szolgálatért járó bér. Fitetétt hatni. Némely titttvitelSk
foetéie igen ctekély. Át újonc* hivatalnokok nem mindig kapnak fitetétt. Öszvetételei: elSfitetét, megfitetét,
vititafitetéi.
FIZETÉSES, (fiz-et-és-ós) mn. tt fitetétét-t v.
— é t , tb. —ék. Kinek rendes vagy bizonyos dij jár.
Fitetétet irnok, ttolgabiró, táblabiró.
FIZETÉSNAP, (fizetés-nap) ősz. fn. Azon nap,
melyen a tisztviselők, zsoldosok, szolgák, napszámosok díját, bérét rendesen fizetni szokták. Továbbá a
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FIZETETLEN—FLANEL

PLASKA—FODOR
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kötelezvényekben, váltólevelekben meghatározott ha' FLASKA, fn. tárgyeset flaskát. L. FLASKÓ.
tárnap azoknak kifizetése végett. Átv. azon idő, miFLASKÓ, idegen eredetű fn. tt flaskó-t. Olakor valaki tetteinek, kivált a roszaknak jutalmát ve- szul fiasco v. flasco, németül Flasche, tótul, svédül
szi. Majd el jön még a fizetés napja.
flaska, francziául flasque, Jiacon stb. a hellénben quálr;
FIZETETLEN, (fiz-et-etlen) mn. tt. fizetetlen-t, ám. csésze. Jelent nagyobbféle nyakas üvegedényt,
tb. —ék. Ami nincs kifizetve, megfizetve, fizetetten különösen , melyben italokat szoktak tartani és feláruk. Fizetetlen adótság. Fizetetten tisztviselők, étéle- adni ; magyarosabban : palaczk, (néhutt : fisek). Dudek. Határozóul ám. Ki nem fizetve, fizetetlenül.
nán túli köznép nyelvén : Üveg. Üvegekre lehúzni
FIZETETT, (fiz-et-étt) mn. tt. fizetétt-et. Kinek a bort.
bizonyos dija, zsoldja, bére van, ki valamit fizetésért
FLASTROM, (hellén eredetű sftnlttatQOf, nétesz. Fizetett kémek.
metül Pflaster) fn. tt. flastromot. Darab vászon, gyolcs,
F1ZETGET, (fiz-et-get) gyak. Ath. m. fizetgetbőr stb. melyre szívós és szétnyujtható és gyógy erejű
tem, —tél, —éti. Lassan-lassan, aprólékosan fizet.
tapasz van kenve, s melyet a testnek sebes vagy fáAdósságait havonként fizetgeli.
jós részére tesznek gyógyítás végett. Angol flattrom,
FIZETHETETLEN, (fiz-et-het-etlen) 1. FIZET- bSrhvzó flattrom. Átv. valamely bajon könnyítő, enyHETLEN.
hítő eszköz. Ex jó fiasírom volt szomorú szivére. Az
F1ZETHETLEN, (fiz-et-het-len) mn. tt. fizethet- orvosi műnyelvben tapasz szót hasznainak helyette.
len-t,ti>. —ék. Amit megfizetni nem lehet; fölötte
FLINTA, idegen fn. tt. flintát. Lengyelül flinta,
drága, becses; eléggé nem jutalmazható. Megfizethetnémetül Flinte , a svéd flinta , s az angol flint, ám.
len kincs, jótétemény.
tűzkő. Hosszú kézi puska, milyen pl. a gyalog katoFIZETHETŐ, (fiz-et-het-ö) mn. tt. fizethetö-t. naságé vagy milyent nagy vadak ellen használnak a
Amit fizetni lehet; minek nincsen túlságos ára, be- vadászok. V. ö. PUSKA.
cse. Megfizethető, kifizethető.
FLÓRIÁN, (a latin flos után ám. virágzó) férfi
FIZETHETŐSÉG, (fiz-et-het-ó'-ség) fn. tt. fizel- kn. tt. Flórián-t, tb. —ok. Florianus. Kicsinyezője :
hetStég-e't. Képesség, melynél fogva valaki fizetni bir, Flórig, Fóris, Flórí.
vagy valamit fizetni lehet.
FLOTA , idegen eredetű, (a latinban flo, ám.
FIZETLEN, (fiz-et-len) 1. FIZETETLEN.
fúvók) 1. .FUVOLA.
FIZETMÉNY , (fiz-et-mény) fn. tt. fizelmény-t,
FLÓTÁS, 1. FUVOLÁS.
tb. —ék. Fizetésbe vett vagy adott valamely doFÖD, elvont gyök, melyből fodor s ennek szárlog, pénz.
mazékai
erednek. Rokon vele közelebbről löd (boFIZETŐ, (fiz-et-ö) fű. tt. fizelö-t. Személy, ki
dor),
továbbá
vékonyhangon : bed, péd (bédér, pefizet, különösen pénztári tiszt, ki bizonyos időben az
der). Mennyiben alapérteménye : lebegő, és tekervéilletők díjait kész pénzben kiadja.
nyes valami, rokonok hozzá a szanszkrit pat (repül),
FIZETŐKÉT, (fizető-hét) ősz. fű. Hét, melynek
hellén ntrofiai (repülök, lebegek), latin pendeo (fügfolytában a nyilvános vagy más pénztárból az illetők
gök, fityegek). V. Ö. SÓD, SODOR.
diját, fizetését ki szokták adni.
FODOR, (1), (fod-or v. fo-dor) fn. tt. fodort v.
FIZETÖHIVATAL, (fizető-hivatal) ősz. fn. Hivatal a nyilvános pénztárakban, melyekben az illető fodrot, tb. fodrok. Toll vagy csiga, s töltsér alakúvá
tisztviselők, és szolgák vagy zsoldosok fizetését ki nem tömötten, csak könnyüdeden, mintegy lebegő
módon göngyölített valami, pl. hajfodor; f odrok az
szokták adni.
FIZETÖMESTER, (fizető-mester) ősz. fű. Sze- Ungön ; némely növények levélfodrai ; fodrokból csinált
mély, ki más nevében, ennek pénztárából fizet máso- gallér.
A mennyiben e szó általán lebegő formát v.
kat. Katonai fitetömester , udvari fizetőmester , kincsalakot jelent, rokonok vele különösebben a német Fttári fizetimesler stb.
FIZETÖNAP, (fizető-nap) ősz. fn. Határozott der, izland fiödur, hellén rtttqóí; nréov^ (toll, szárny,
nap, melyben az illetők dijait, zsoldját, bérét, nap- s általán lebegő test vagy valamely testnek lebegő
része) stb.
számát kifizetni szokás.
FODOR, (2), (1. föntebb) mn. tt. fodor-t, tb.
FLANÉR, idegen eredetű fű. tt. flanír-t, tb.
—e'k v. —ok. Gyapjúszövet neme, melynek alap- — ok. Ami lebegő alakúra, csiga s töltsér alakúra
szövedéke egynyiretil mosott gyapjúból van. Sima van könnyüdeden göngyölítve. Fodorrá sütögetni a
flanér, mely finom gyapjúból készül, s kallóban hajat. Fodor gallér. Fodor káposzta. V. ö. BODOR.
megmosva nedvcsen húzatik rámára. Borzas flaFODOR, (3), (fod-or) áth. m. fodor-t v. fodrnér stb. Néhutt : flanel.
ait, htn. —ni v. fodr-ani. Valamit lebegővé vagy keFrancziául/an«/fc, olaszul flanellá, angolul flcm- ringővé alakít, toll vagy csiga és töltsér alakúvá tenrl, középlatinul flanellá. Némelyek szerént vtlamen, ker, sodor, peder. Hajat, Uslököt fodorni. Fonalat fomások tzerént pedig lana latin szótól ff előtéttel) dorni. Vékony hangon rokonai : ledér, pt'der, s elővette eredetét.
hang változatával : sodor.
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FODOBCSIGA—FODOBJUHAB

FODORCSIGA, (fodor-csiga) ősz. ín. Caiga nemű állatfaj, melynek héja teke alakú , <5s fodrokkal
van rovátkolva vagyis fodrosán tekered ve. (Trocbus).
FODORDÚCZ, (fodor dúcz) ősz. fn. 1. FODORMIRIGY.
FODORÉR, (fodor-ér) ősz. fn. Vérér, mely a
fodorhájból jő ki, több apró erekkel egyesül, s a
lépénel a veró'czeret képezi. (Véna mesantería superior).
FODORFA, (fodor-fa) ősz. fn. Általán olyan fa,
melynek rostjai szabálytalanul és fodrosán, habosán
ösivevissza hajlanak, s különféle foltokat, ereket mutatnak , mely foltok s erek az ily fákból készített
müveken különösen szembetűnők. Ilyen különösen
az iharfa.
FODORGALLÉR, (fodor-gallér) ősz. fn. Fodrokból vagy fodrosán készített gallér.
FODORGAT, (fod-or-gat) áth. és gyak. m. fődorgat-lam, —tál, —ott. Fodrokra szedeget, tekerget, kanyargat. Haját fodorgalni.
FODORGATÁS, (fod-or-gat-ás) fn. tt fodoryatái-t, tb. — ok. Valaminek fodrokba szedése, tekergetése. Hajfodorgatáf.
FODORHAB, (fodor-hab) ősz. fn. A fodorfa
rostjai, melyek hab gyanánt tekervényesen tűnnek
félj kivált az oly müveken, melyek belőle készülnek.
FODORHABOS, (fodor-habos) ősz. mn. Fodorhabokkal tarkázott. Fodorhabot jávorfából csinált
atttal, nekrény.
FODORHABOZ, (fodor-haboz) ősz. áth. Fodorhabokkal tarkáz, fodorhabosra kigyaldl, kisimít. Át
aníalosok fodorhabották a bútorokat. V. ö. FODORHAB.
FODORHAJ, (fodor-haj) ősz. fn. Fodrokba tekeredett, csavarodott vagy fodrossá égetett, sütögetett
haj. Némely embernek termeltetés, mamák mesterkélt
fodorhaja van,
FODORHÁJ, ^fodor-háj) ősz. fn. A hashártya
folytatása, mely a csípbél felé nyúlik, és sok fodor
alakú ráncrokba húzódik. (Mesenterium).
FODORHÁZA, MAGYAR—, erdélyi falu Doboka megyében; OLÁH—, erdélyi falu Belső-Szolnok megyében; helyr. Fudorhdzá-n, —rá, —rol.
FODORIHAR, (fodor-ihar) ősz. fn. 1. FODOBJUHAB.
FODOBÍT, FODORIT, (fod-or-ít) áth. m. fodortí-ott, htn. —ni v. —ani. Fodorrá teker, göngyöl,
fodrossá tesz. Hajat fodorítani. V. ö. FODOR.
PODOBÍTÁS, FODOBITÁS, (fod-or-ít-ás) fn.
tt fodorüdt-t, tb. —ok. Fodrossá tevés, fodorrá göngyölés.
FODORÍTÓ, FODORTTO, (föd or-ít-ó) mn. tt
fodortíó t. Aki v. mi valamit fodorrá teker, alakít.
Hajfodorítő leány, hajfudorító wu.
FODORJUHAH, (fodor-juhar) ősz. fn. Juharfa,
mely utak, kerítések mellett szeret tenyészni, s jó
földben elég magasra feluö. Nevét fodorhabos fájá-
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tól, különösen pedig habostarka gyökerétől kölcsönözte.
FODORRA, (fod-or-ka) fn. tt. fodorká-t. Növénynem a lopvanőszők seregéből és harasztok rendéből, letürt levélkarimával. (Adianthnm).
FODORKAFÜ, (fodorka-fü) ősz. fn. A fodorkák
neméhez tartozó növényfaj, melynek lombjai kétszer
fűzőitek, szárnyai váltakozók, karajosak, nyelesek.
(Alapillus Vencris).
FODORKÁPOSZTA, (fodor-káposzta) ősz. fn.
Kékes káposztafaj, melynek fodrokba csavarodott levelei vannak, máskép : csipkéi kápottta.
FODORKEL, (fodor-kel) ősz. fn. Az úgy nevezett olasz káposztának faja, melynek levelei fodrosak;
FODORLOB, (fodor-lob) ősz. fn. Lob, azaz
gyuladásféle bántalom a fodorhájban.
FODORMENTA, (fodor-menta) ősz. fn. Növényfaj a menták neméből, mely ég} eb fajoktól fodros
levelei által különbözik, s mindenféle baromnak kedves eledelül szolgál. A belőle készített főzet, de különösen olaja bélszelek ellen hasznos gyógyszernek tartják. (Mentha crispa).
FODORMIRIGY, (fodor-mirigy) ősz. fn. Mirigyek a fodorbájban. V. ö. MIRIGY és FODORHÁJ.
FODORODÁS, (fod-or-od-ás) fn. tt. fodorodát-í,
tb. —ok. Valamely testnek fodrokba, fodor alakúvá
tekeredése, csavarodása.
FODORODIK, (fod-or-od-ik) k. m. fodorod-tam,
— tál, —ott. Fodorrá vagy fodrokba tckeredik, göndörödik, bodorodik, pl. a szőr, haj, gyapjú.
FODORSALÁTA, (fodor-saláta) ősz. fn. Salátafaj, mely egyéb fajoktól fodros levelei által különbözik. (Endivie).
FODORSÁS, (fodor-sás) ősz. fn. Vizenyős réteken tenyésző sásfaj , melynek levelei fodrosak. (Poa
aquatica).
*
FODORTÖVIS, (fodortövis) ősz. fn. Szántóföldeken , kivált ugarokon tenyésző tövises növénynem, milyen pl. a bojtorján, ördögborda stb.
FODORÜTÉR, (fodor-üt-ér) őse. fn. Ütér a fodorhájban. V. ö. ÜTÉR és FODORHÁJ.
FODORVAS, (fodor-vas) ősz. fn. 1) Fodrozó
eszköz több míveseknél, pl. képfaragóknál, rézmireseknél, lakatosoknál stb. 2) Sebészek foghnzó
eszköze.
FODRADÉK, (fod-or-ad-ék) fn. tt. fodradék-ot.
Fodorrá alakított, felfodorított valami. Haj főáradékai. A fodradékok felbomlanak.
FODRÁSZ, (fod-or-ász) fn. tt. fodrán-t, tb.
—ok. Személy, ki hajat fodorit, nyír, vondéghajakat
készít, szóval, a hajak ékesítésévcl, divat szerinti
elrendezésével foglalkodik és keresetet űz. (Frizeor).
FODROS, (fod-or-os) mn. tt fodrot-t v. —át,
tb. —ak. Fodrokkal ellátott, bővelkedő, díszített.
Fodrot bű, gallér, növénylevelek. Fodrot kendő, kötény, ruha. Utctán fodrot, otthonn rongyot. (Km.).
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FODROSÁN, (fod-or-os-an) ih. Fodrokkal dí- léd a másikra fogta. Ne fogd rám, mit magad lettél.
Ii, á, rá, fogd rá. (Km.). 14) Visszahatólag : fogja
szítve, cziczotnázva, piperézve.
FODROSÍT, FODROSIT, (fod-or os-íl) áth. magát, igen gyakori szójárás a nép nyelvében, midőn
ni. fodrosit-ott, htn. —ni v. —ani. Fodrossá tesz, t. i. valaki gyorsan teljesít, végrehajt valamit : fogja
magát, elmegyen haza a zsák aranynyal; 6 bitón fogja
fodrokat varr valamire, fodrokba szed, teker.
magát, elszokik onnét haza (Kriza J.). 15) Régicsen
FODROSÍTÁS, FODROSITÁS, (fod-or-os-ít-ás)
fogan helyett is : , Fogsz méhedben." Tatrosi codex.
fii. tt. fodrosítás-t, tb. —ok. Fodrossá tevés, fodrokRokonok vele a hellén <páya> és atjyrviu, nwyftti,
kal piperézés, fodrokba tekercs.
latin pangó, német fügén, fangen, Finger, únupuutan
FODROSODIK , (fod-or-os-od-ik) k. m. fodro- (fogok, öszvefogok), puulun (fogódzóm, érek), pyyden
sod-lom, — túl, —ott. Fodros alakúvá lesz, fodrokba (fogok, capio), pyslűn (fogok, a késről), magyar
csavarodik, tekerödik , pl. némely növények levelei. vág stb.
FODROZ, (fod-or-oz) áth. m. fodroz-tam, —tál,
FOG, (2), rendesen a jelen időben : fogok, fogtt,
— olt. Fodrokkal ékesít, piperéz, cziczomáz, fodorrá fug, fogunk, fogfok, fognak, segédige gyanánt szolgál az
tekerget, csavargat, göngyölget. Hajót fodrozni. Ke»- öszvetett jövő időnek kifejezésére, mely esetben az
dot, kötényt fodrozni.
alapige határtalan módba tétetik, pl. írni fogok, írni
FODKOKÁS, (fod-or-oz-ás) fn. tt. fodrozás-t, tb. fogsz, írni fog stb. Ezen alak eredetileg a kesdS jövőt
— ok. Cselekvés , midőn valamit fodrokkal ellátnak ; jelenti, s némileg különbözik az and end végzetü, egyvagy fodrokba tekergetnek , göngyölhetnek. Ruha szerű jövőtől, mely inkább folytonos jövőt jelent, s
ezzel a régiek feltételes mondatokban éltek; a fog
fodrozása. Hajak fodrozása.
FODROZAT, (fod-or-oz-at) fn. tt. fodrozat-ot. ige jelentése pedig itt is szószerént annyi mint : waFodrokból álló ékesség, eziczoma, pipere. Frjk'ólo htmihez fog, kezével megfogja, kezét rá teszi valaminek
cselekvésérc, v u g y i s , kezd valamit tenni (minthogy
fi'drozata. Divatszerü fodrozót.
FOG, (1), (fo-g) áth. m. fogtam, —tát, —ott. kfzd is tó-töl származik); németül: im Begriffe sein.
1) Valamit kezébe vesz. Fogd e könyvet. 2) Elő , sza- Ezen szó értelmére némi világot deríthet annak a
badon mozgó , járó-kelő lényt hatalmába kerít. .1/a- müncheni codexben eléforduló, különös használata is:
darat, halat, nyulat /</</. Alamúz macska nagyot ug- 7> fű látvátok : ingyen penitentziát sem fogtatok, hogy
rik, egeret fog. (Kin.). Tolvajt fog. Valakit katonának osztán hinnetek neki. (Vos autcm videntes nec poenifog. Innen erednek : fogoly, fogság és származékaik. tentiam habuistis) mi szeréiit itt habét értelemmel bír.
3) Valamire kényszerít, valamibe zár, szorít. Iskolára Imi fog tehát annyit is tenne, mint lesz neki mit irni
fogni a gyermekit. Munkára fogni a cselédeket. Igába (habebit scribere, habebit scribendnm).
Régi iratokban , sőt a székelyeknél ma is ám.
fogni a tulkokat. Istállóra fogni n csikókat. Kuniárra,
fékre, kocsiba fogni a lovakat. Kérdésre fogták. 4) Va- kezd. „Ordítani foga." „Ivölteni foga." .Halászni
lamit folyvást tart, kezében szorít. Ökör szarnál fogni. foga", mindenütt e helyett : kezde. Pesti Gábor meFogd a gyepltit. AV««; semmi, fogd meg jól. (Km.). séji. „Örülni fogú rajta." „Fogak keresni." DebreRuháját a sárban , porban felfogni. Lefogták a de- czeni Legendáskönrv. „Azért foga tudakozni." „Naresre. 5) Közelítő ragu névvel ám. valamihez kezd, gyon foga ivöteni." Katalin verses legendája. Mai
valamibe kap. Munkához fogni. Szántáshoz, uraláshoz korból :
Mit fogsz beszélni t Kriza J. szerént a székelyekfogni. Ugyanazon értelme van :i ba be ragu nevekkel.
Dologba, írásba, olvasásba fogni. Fogjunk bel<> a szil- nél ám. mit kezdesz beszélni f vagy mit beszélsz. Azonrétbe. 6) Ön ön tn ragu nevekkel ám. hatást gyako- ban már jókor kezdett használtatni .jövő' értelmében
rol, sikerrel működik. Végre fogott a szónok buzdí- is. ,.Az úr Isten meghozván ő Felségét mostani úyátása a hallgatókon. Némely gyermeken nem fog rí jó rul, nem fogja késlelni országunk gyűléssel is." „ígérszó. 7) Szintén azon ragu nevekkel : kifogni valakin tük vala pedig arra is magunkat, hogy ha mit újabiitn. valamely ügyes csel, fordulat vagy szójáték által bat értenénk ez dologban , tudósítani fogjuk kegyellegyőzni. Kifogott versenytársain. 8) Metsz, vág, éle meteket." Még a jövő múltban is. „Az nemes Kavan. Ez a kés jól fog. A ffjsze nem fogja a vasat. 9) mara tött volt is valami limitatiót, hova mennyit
Kagad, megragad, ellep valamit; ír. Xem fogja rozsda pmestáljanak a nemes vármegyék, de kevés effectusa
u
az aranyat. (Km.) A zsír megfogta a ruhát. A korom fogott, még eddig lönni. Gróf Eszterhazy Miklós námegfogta a kezét. Xem fog a toll, kréta. 10) l'ártját dor levelei 1G34. és 1636., 1638. évekből. (Tehát
fogni valakinek vagy pártul fogni valakit, ám. védel- még Pereszlényi előtt, kire Kévay hivatkozik). (Mamez, védelme alá vészen. 11) Veszteglő vagy álla- gyar Történelmi tár. VIII. kötet). Ugyanezen korból:
pító ragu nevekkel ám. ragad, tart. Szarvánál fogni „Szinte már midőn deditióra fogtanak volna, kevés
az ökröt, szaván fogni az embert. 12) Átv. gyakran idők alatt menni a svéczek." Petrityvity Horváth
ám. rajtaveszt. Ördögíit fogott, törököt fogott, ezek, s Kozma önéletírása 1634—1660 (Történelmi kaláhozzajok hasonló némely inasok, valamely történeten szok Thaly Kálmántól). V. ö. IGEIDŐ és JÖVŐ.
FOG, (3), (azonos fog v. vág igével) fn. tt. fogalapuló közmondások. 13) Rá re ragu nevekkel :
másra tol, hárít valamit, mást okol. A kárt e<j !k cse- \ át. 1) Kemény, és részint éles, hegyes, részint lapos,
NAOV
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kiálló csontszerü tetemek az ember és állatok állkapczájában, melyek által az eledelt szájaikba fogják, és
ötnevágják vagy rágják. Harapó fog, nemfog v.
kutyafog, tápfog, kanfog , csikófog, lyukat-, ciorba-,
odvas fog, vásott fog, fehér-, fékeit-, lárga-, rondát
fog, ritka- v. sürU fog, hossta fog. Farkaifog. Farkat
fogra kelt, ám. elveszett, fogat vicsorítani valakire;
fogat húzni; kimutatni a foga fehérét ám. magát elárulni ; foga között mondani valamit ám. mormogra,
félig hallatva mondani; nem vátik, nem kopik benne
a foga, ám. nem eszik, nem kap belőle; nem fér fogára, ám. nem szenvedi a gyomra; nincs fogára, óm.
nem tetszik neki, kedve ellen van; fogát feni valakire v. valamire, ám. boszút forral ellene, v. magáévá
kívánja tenni; fáj a foga valamire, ám. igen kívánja,
alig vágja kenyérbe a fogát, ám. nincs mit ennie, koldus ; ez fél fogamra it kevés ; ajándék-marhának nem
kell borjiSfogát némi. (Km.) Kihullott, elvátolí a foga.
Elütötték, kitörték a fogát. J'á a foga, ám. nő. 2) Némely szereknek, eszközöknek a fogakboz hasonló hegyei. Gerellyé foga, fésű foga, fürés* foga, borona foga, gereben foga stb. 3) A lajtorjának egyes lépcsője.
Tű fogú lajtorja.
Rokonok vele más nyelvekből az ostják ponk,
penk, finn pii, s a volgamelléki pú, pi'íi.
FOGACS, puszta Heves és Nógrád megyékben j
helyr. Fogacs-on, —rá, —ról.
FOGACSI, (fog acs-i v. fog-as-i) mn. tt. fogacti-t, tb. —ok. Kiálló nagy fogú. Kcmencsali tájszó.
FOGAD, (fog-ad) áth. m. f<j<jad-tam, —tál,
—ott. 1) Bizonyos kedvvel, kedélyI)cl lát, üdvözöl
valakit. Nyájasan fogadni a vendegeket. Rostál fogadni a szegény atyafiakat. 2) Vesz , viszonoz valamit Ssiveten fogadni ás ajándékot. Hálával fogadni
a jótéteményeket. 3) Valamit sikercsen, gyümölcsözőleg vesz magába. Gyermeket méhbe fogadni. Szót fogadni a* elöljáróknak. Át Úr angyala UdvSzlé Máriát
ét méhébe fogada a n. Leiektől. Angyali üdvözlet 4)
Szerződés által magahoz vesz, magáévá tesz valakit
v. valamit Katonátfogadni. Cselédeket fogadni. Orgyilkosokat fogadni. Bérben kifogadni más jószágát. Örökbe
fogadni át árva fiút. 5) ígéret teljesítésére kötelezi
magát. Örök noteltntéget, stttteséget, engedtlmességet
fogadni. Amit lovon fogad, gyalog meg nem állja.
(Km.). 6) Önh. ért. két vagy több kétes eact közöl
egyiket állítja bizonyosnak vagy valóbziuüuck, s csalatkozásának esetére valamely büntetési díj t igér a
nyertes ellenfélnek. Én fogadok, hogy a két vertciiyesS
ló kötött a fiatalabbik lest nyertes. Fogadok száz forintban. Hát te miben v. mennyiben fogadsz ? Én fejemben fogadok, hogy stb. Fogadjunk, hogy mm esik
két hétig ctö.
FOGADALOM, (fog-ad-al-om) fű. tt. fogadalmat, ígéret, melynek megtartására iniiepclycsen , koinolyau vagy épen vallási szentség által lekötelezzük
magunkat, ízérzet éti fogadalom. Házassági fogadalom.
FOGADÁS , (fog-ad-ás) fn. tt. fogadás-t, tb.
— ok. 1) Bizonyos kedvvel, kedélylycl látása, üdvöz-

lése valakinek. Nyájas fogadás. Hideg fogadás. 2)
Innepélyes, szilárd vagy épen vallásilag is megszentesített ígéret Fogadást tett, hogy többé bort nem istik.
Ember testen fogadást, eb aki megállja, (gúnyos km.).
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„Fő'fogadtam száz meg százszor,
Nem fogok szeretni m&cczor,
De ha a szép leánt látom,
Meg nem á'lom fogadásom.*
Székely népdal.
3) Cselekvés, midőn valamely kétes, bizonytalan dolgot bizonyosnak állítunk, s csalatkozásunk esetére
büntetési díjt Ígérünk. Áll a fogadás. V. ö. FOGAD.
FOGADATLAN, (fog-ad-at-lan) mn. tt fogadatlan-t, tb. —ok. Aki bizonyos szerződés vagy föltételek által nincs valamire meghíva, lekötve; hivatlan, tolakodó. Fogadatlan prókátor, öszvetéve : HÓfogadattan ám. engedelmetlen. Határozóilag ám. főgadatlanul.
FOGADATLANUL, (fog-ad-at lan-ul) ih. Bizonyos szerződési föltételek nélkül; hivallanul, önként
tolakodva.
FOGADJ' ISTEN, (e helyett: fogadja Isten)
üdvözlést, köszöntést viszonozó kifejezés, pl. Adjon
Itten jó napot l —Fogadj' Isten l ám. teljesítse Isten
(t. i. az üdvözlést). Milyen a jó nap, olyan a fogadj'
Isten. (Km.).
FOGADKOZ1K, (fog-ad-koz-ik) k. m. fogadkottam, —tál, —ott. Holmi fogásokkal, kifogásokkal
mentegetó'dzik, valamitől húzódozik, szabadkozik.
FOOADMÁNY, (fog-ad-mány) fn. tt. fogadmány t, tb. —ok. L. FOGADALOM.
FOGADÓ, (1), (fog-ad-ó) fh. tt fogadót. Utasok számára oly vendégház, melyben a vendéglő
pénzért étel-itallal és szállással szolgál. Városi fogadó. Fényes, pompás, közönséges fogadó. Gyalog fogadó, melyben kocsiknak, szekereknek nincs hely, esak
személyeknek, hová csak gyalog utasok szoktak betérni. V. ö. VENDÉGLŐ, VENDÉGFOGADÓ;
KOCSMA; CSÁRDA;SZÁLLODA.
FOGADÓ, (2), (1. föntebb) mn. tt. fogadó-t.
Aki vagy ami fogad.
FOGADÓS, (fog-ad-ó-s) fn. tt fogadós-t, tb.
—ok. A fogadónak birtokosa vagy haszonbérlője, ki
a jövőmeuö utasoknak pénzért ételitallal és szállással szolgál. Máskép : vendégfogadós.
FOGADOTT, (fog-ad-ott) mn. tt. fogadott-at.
1) Szerződött, bizonyos feltételek alatt fölvett Fogadott katona. Fogadott cseléd. Heti bérbe fogadott napszámosok. 2) Elvállalt, magáénak vallott Fogadott
gyermek. 3) A mesterembereknél : fogadott munka,
ám. oly munka, melyet egyenesen parancsol, rendel
valaki, különböztetésül a vasán munkától. Ha pedig
a re.,delö anyagot vagy kelmét is ad hozzá, váltott
munka. 4) Fogadott bíró, ám. az egyezkedni akaró
felek által köz akarattal választott bíró. (Arbiter).

