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E LŐ SZ Ó .
Minden nyelv, a míg él, folyvást újul: szóban és írás
ban. A nép nyelve, a külső behatások alatt, de magától
is, szünet nélkül újkodik; az irodalom nyelvét pedig az
írók újítják, hol lassabban, hol gyorsabban. Minden vala
mirevaló író újít rajta: elavult szókat frissít föl, táj
szókat általánosít, változatlan vagy módosított jelentésben
és alakban; idegen szókat honosít meg; új szókat alkot,
analógia, továbbképzés, elvonás, szerepmásitás és össze
tétel útján; s ezeken felül a szófűzésben és stílusban
egyéni sajátosságait domborítja ki. „Ne újíts" (Ny. 3:101),
ez a furcsa tanács valójában annyit tesz : ne ír j!
Az újítás, valamint á társadalmi, állami életben, szint
úgy az irodalmi nyelv életében is, iidnt mondám, hlíP ^ 5súbb, hol gyorsabb. Nálunk magyaroknál a „nyelfv^ítae"
a XVHI. század utolsó s a XIX. sz., első két negyedében
forradalmi arányokat öltött; sok gyöngy mellett sok szeme
tet is dobott a fölszínre; sok jó dolgot müveit, de sok
törvénytelenséget is követett el; sokat rombolt és pusztí
tott, de sokat, épített is. Sokan dicsérték és sokan gvalázták, mind a két részről szörnyű túlzással. A visszahatás
bekövetkezett, de a „restitutio in integrum“-ot nem óhajtja
senki, még a rend legkonokabb őre sem.
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Előszó

E forradalom története még nincs megírva, s eddig
nem is lehetett megírni. A Szalay Lászlókat. Horváth Mihályokat Csereieknek, Szalárdiaknak kell megelőzni.
Pár év előtt (Ny. 25:11) már közzétettem az én kró
nikám tervrajzát: előrehaladni a meggyökeredzett új szók
nemzodékrendjében, a meddig csak lehet; a halvaszülöttekét, a fiatalon elpusztultakat pedig mellőzni. Ez utóbbiak
közül csakis azok említendők meg, a melyeknek születése
vagy halála tanulságos az életben maradtak történetére.
Olvastam azt a véleményt is, hogy nemcsak az élet
ben maradt új szókat, hanem valamennyit, össze kellene
gyűjteni. A ki ezt kívánja, bizonyára nem is sejti, hogy
mit kivan, íme csakis egy példa: A „Hírnök® 1843. dccz.
24-iki számában Nyitra-Zerdahelyi Lőrinez egy arany jutal
mat tűzött ki annak, a ki a „primás“-ra jó magyar szót
talál, ő maga mindjárt ajánlott néhányat, ú. m. elsnök,
elsőd, elsődnök, elsőddor, fodor, födornok, egydor, egvnök.
Az 1844-iki Hírnökben ezeken kívül még a következő szava
kat ajánlták: áldomok, paperezog, elsőr, szüzőr, honvédszentőr, védlőr, védőr, gyámőr, iidvelőr, üdvőr, iidvnök,
papnagy, hitnagy, üdvnagy, ajtnagy, honérsek, főnagy,
elsér, lelkelsér, lelkőr, főhitőr, főegyháznok, elsész, lelkelész, elsők, olsék, elsóddorász, fődorász, fődörész, elsény,
papor, felnök. — Kérdem: érdemes lett volna-e az ilyes
miket is összegyüjtenem ?
Íme, a mit ígértem, kedves olvasóim, előttetek fekszik
„a magyar nyelvújítás krónikája®, szótári alakban. Semmi
egyéb, mint krónika; se nem teljes, se nem tökéletes. Sok
dátum-tévedést s egyéb hibát, de még több hiányt fogtok
benno találni. Sokról, a mit újnak mondok, be fogiátok
bizonyítani, hogy már jóval előbb, sőt talán a régi iroda
lom nyelvében is megvolt; sokról, a mit csinált szónak
tartok, ki fogjátok mutatni, hogy megvolt a nép nyelvében

is. De azért az ón munkám nem vesz kárba; meglesz a
nagy haszna: új kutatásokra fog ösztönözni s fölkelti ben
netek az ellenmondás szellemét. Igyekeztem visszamenni
mindenütt az első forrásra, sok tévedést és közkeletű
mende-mondát helyreigazítottam, nem írtam lo semmit, a
mit magam nem láttam; de azért ne higgyetek nekem, a
kijelölt nyomokon menjetek, a hol lehet, előbbre és ezáfoljátok meg mentül több állításomat. Ez lesz munkámért az én
legnagyobb jutalmam.
Budapest, 1901. deczcmber 26.

Szily Kálmán.

A JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA.*
Adat. — Adalékok a magvar nyelv és irodalom történetéhez,
irta Szily Kálmán. 1898.
Adami, Ausführl. — Atislullrliehe und nenerlautertc Ungarisehc
Sprachkimsi, von Michael Adami. I. kiad. 1760; II. kiad. 1763.
Rajza mánk. — Bajza József összegyűjtött munkái, 2-ik kiadás.
Hat kötet. Ififii 3.
Ball, (1843). — Űj kimerítő Magyar-Kémet és Német-Magyar
Zeebszótár. Irta Bloch Móricz. Két kötetben. Kémet-Magyar rész. 1843.
'Ball. (1844). — Üj kimeritö Magyar-Német és Német-Magyar
Zsebszótár, irta Bloch Móricz. — Magyar-német rész. 1344.
Ball. (1846). — A magyar és nemet nyelv nélkiilözbctlcn kiegé
szítő szótára, készité Bloch .Móricz. Két részben. 1846.
Ball. (1848). — Űj kimerítő Magyar-Német és Német-Magyar Zsebszótár. Irta Bloeh Móricz. A ném.-magy. rósz 1847-bon, a magy.-ném.
rész 1848-ban jelent meg.
Rali. (1851, néhol 1853). — A legájabb magyar szavak, kiegé
szítő pótlékul minden- eddig megjelent szótárakhoz, összeszedte Bloch
Mór. Két részben. 1851.
Ball. (1854). -- Új teljés Német és Magyar Szótár. Irta Ballagj
(Bloch) Móricz. Német-Magyar rész. 1854,
Ball. (1857). — Űj teljes Xémot és Magyar Szótár. Irta Ballagi
Móricz. Magyar-Német rész. 1857.
Ball, (1864). — Űj Teljes Magyar és Német Szótár. Irta Ballagi
Mór. Magyar-Nomot rész II. kiad. 1864.
Ball. (1813).
Új Teljes Magyar és Német Szótár, irta Ballagi
Mór. Magvar-Sémet rész. 111. kiad. i .472.
Bull, Telj. — A Magvar Nvelv Teljes Szótára, szerkesztette
Ballagi Mór. Két rósz. 1872/3.
* A szótárheli czíuikzóI kővető, ritkított szedésé név azé az íróé, a kinél e
sző tudomásom szerint, előszűr fordul elő, még pedig a név titán Irt évben.
Némely munka czíino a szótárban oly részletesen le van írva, hogy itt nem
is szükséges róla bővebb felvilágosítást adnom.
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Bon. (1881). — Cj Teljes Magjai és Német Szótár, irta Ballagj
Mór. Némct-Magvar rósz. V. kiadás 1881
Ball. (Kér. ‘Szt,). — Kereskedelmi Szótár, szerkesztették Ballagj
Mór és György Aladár. 1887.
Ball.'(1890). — Cj Teljes Magyrr és Német Szótár, Irta Ballagi
Mór. Magyar-Német rósz. VI. kiadás. 1890.
Baráti 8tV„ PM. - Paraszti Majorság, magyar versbe foglalta
Baróti Szabó Dávid. Két részben. 1779. — Végén szótár.
Báróit Szí)., Verukosz. — Vers-koszoró, kötötte Baróti Szabó
Dávid. Három szakaszban. 1786.
Bdrótzi, Kassand. — ICassándra, mellyel irantziaból fordított
Bárótzi Sándor. 1774.
Bari,zajaiul, Szigv: —Bartzafalvi Szabó Dávid : Szigvárt klastromi
története. Fordítódott németből Magyarra, Pozsony 1787. Két kötet.
HaHzafalvi, Tud. magy — A tudományok magyarul, irta Bartza
falvi Szabó Dávid. 1791.
Kar. Vm. — Tiszti Szótár, készítette T. N. Baranya Vármegyének
kiküldetett tagzatja Pécsett 180(1 Esztendőben. Megjelent 180i-ben
Banyák. Okim Kim.
Okos elmének mulatozásai, ford. Bcnyák
Bernát. 1783.
Bérczy, Vad, Szt. — Vadászmíiszótár, szerkesztő Bérezy Károly
1858-ban. — Megjelent 1860-ban.
Bartaíanft, Vil. röv. ism.
A világnak két rendbeli rövid Isme
rete, öszvelrá Bertalanéi Pál. 1757.
Berzx. Műnk, — Berzsenyi Dániel Összes Munkái Kiadta Toldy
Ferenrz két kötetben. 1864.
Berzs. Tért.
Berzsenyi Dániel Versei, kiadta egy kalauz érte
kezéssel megtoldva Helmeczi Mihály. 1816.
Iliin. (G-azd), — Gazdasági Szótár Bitnicz Lajostól, 1831. Név
telenül jelent mog.
Eloch — Ballagó
Búd. Alá. — Budciiz-Album. 1884.
Bugái, Bonczf.ud. — Az egészséges emberi test boueztudományának alapvonaljai, Hempel A. F. után németből fordítva Bagót Pál
által. Két kötet. 1828. A köjntek végén szótárral.
Búg. Tsch. — Tapasztalati Természettudomány .(Physiea). l’scharner Boídogbul fordítva Bugát Pál által. Két kötet. 1836/7.
C, vagy dal. — Diotionarium Calepini. 1586.
Corn, Jan. — Amos Oomonius, Janua linguae Latináé reserata
aurea, in hung. lingvam traducta, per Stephanum Benj. Szilágyi. 1673.
Cstuaár. Vált. Szt. — Váltójogi Möszótár, irta Császár Ferenci.
1840.
Csokim. Műnk. - - Csokonai Mihály mindég munkái. Kiadta Sckedel
Ferencz. 1844.
Cm). — 1. Vajda P. Allatorsz.
CsV. — A Magyar nyelv szótára, készítették Csuczor Gergely
és Fogarasi János. Hat kötet. 1862—1874.
Czíntsz.
Czimszójegyzék, előkészületül a Magyar nyelv szótára
új kiadásához. 1899.
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DanJcovszky.
Magyaricac linguae Lexicon critico-ctymologiciun,
stndio et opera Oregoni Dankovszky. 1833.
Dcltr. Gramm. - Magyar Grammatika, mwllyet készített Debreczenben egy magyar társaság 1785.
Debr. Töm. — Törvénykezési és Tiszti Szótár. Debrcezen, 1837.
Dess. ki). — Desscwffy József gróf irofialmi hagyományai, köztük
Levelezése Kazinczy Fercnozczel. Kiadta Kazinnzy Gábor. Három
kötet. 1880-1804.
Diószegi 1. Jf'iiv.
Dug. Etelk.
Etelka, irta Dugonics András I. kiad. 1788. A
lapszámok az 1791-ik évi II. kiadásból vannak idézve.
Dug. Jlilánk. — Jótánka, Etelkának leánya. írta Dugonics András.
1803.
Dug. Tuddk.
A tudákosság első és második könyve. Irta
Dugonics András. I. kiad. 1784: H. kiad. 1708.
Tejé-. Emb. kim. — Az ember kimiveitetésének első része, irta
Fejér György. 1808.
Fejér, Lóg. - Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézvvagy is a közhasznú logika. Irta Fejér György. 1810.
Fog. DMM. — Diák magyar Műszókönyv. Irta Fogarasi Ján<
T kiad' 1833; U. kiad. 183ő._
Fog. (1830). — Kémet és Magyar Zsebszótár, összeírta Fogan
János. Első vagy magyar-német rész. 1836.
Fog. (1813). — Jogtani műszókönyv. Irta Fogarasi János 1842.
Fog. [Kér. Szí.). — Kereskedői szótár magyar és német nyelven,
írta Fogarasi János. Két részben. 1843.
Fog. (1845). — Magyar és Német Segédszótár, pótlékul minden
eddig megjelent Magvar-Német zsebszótárakhoz. Irta Fogarasi János
1845'.
Fog. (1848). — Legújabb és lcgteljesb német és magyar szótár-,
összeírta Fogarasi János. Két részben. 1848 és változatlanul 1852.
Tóin., Alv. - Alvina, ford. Folnesies János Lajos 1807.
Földi, Term. kist.
Természeti história, irta Földi János. 1801.
Fiit'. Magyar Füvész Könyv. Készült és nyomtatódon Debreczcnben. 1807.
Georch, Honnyi Törv. - Honnyi törvény, összveszedegette Georcli
ülés. Négy köt. 1804—1800.
Gramm. — Ha Vqrsegliyrői van szó, 1. Vers. Spmchlehie.
Gyarm,, Affin. - Affinitás lingvae hnngaricac cum lingvis fennicae originis, Gyarmatliy Sámueltől 1799.
fíyarlmalhi, Nyelement. — Okoskodva tanító magyar nyelvmester,
melly irattaton Gyarmatliy Sámuel által. Két darabban. 1794.
Gyök. Szí. L. — K mai.
Hadi Msz. - L. K is K. (1843).
Huramják. - Dráma öt felvonásban. Irta Schiller Friderik.
Magyarra ‘ vivé Sehedel Ferenez József 1823.
Ha• Set.
Német-Magyar és Magyar-Német Szókönyv. Két
kötetbe
27. Ha lobén Konrád kiadása.
Hte,.i,eT. — iner exicon polymatbiemn latino-hungaricum. Irta
Nagy N-o. János. tik *
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Bírnak. - Hírnök, politikai liirlap. Szerk. Balázsiak; Orosz József.
1837—1844.
Biv. Msz. - - Hivatalos Mfíszótár 1845.
Bor>i. vagy Honderű. — Szépirodalmi cs divatlap. Szerkeszti
Pctrichevich Horváth T-ázár. 1848,4. Minden félévben egy kötet.
Bimiuv'v.
A Kegélö folyóírásnak társa. Szerkeze Rothkropf
(Mátray) Gábor 1833. Évf.
Borról £., Zircz eml. — Zirez emlékezete, irta 11orvát Endre.
1814
Ipolyi (Mylh.).
Magyar Mythologia, irta Ipolyi Amold. 1854.
Jedlik (1850). — Súlyos testek természettana. Irta Jedlik Ányos
István. 1851).
Jel. vagy Jeleni. — Jelenkor, politikai tekintetben a' két haza
s külföld hírleveleiből szerkezted Ilelineozy Mihály. — Megindult
1832-ben.
Kasain. — Származtató ’s gyökeredző magyar-diák szókönyv, irá
Kassai József. Négy tsomóban. 1833/5.
Kazinczy, Ered. mánk. — Kazinczy Ferencz Eredeti Mnnkái.
Összeszedek Bajza és Schedel. Két kötet. 1836—183!).
Kazinczy, G-eszn. idyll. — Geszner idyllinmi. Fordította Kazinczy
Ferenc/.. 1788.
Kazinczy, Lev. - Kazinczy' Ferencz levelezése, közzéteszi Váczy
János, Eddig tíz kötet.
Kazinczy. Marin. — Mannont,élnék szivképzö regéji, ford. Kazinczy
■Ferencz. 1808.
Kaz. Műnk. - Kazinczy Ferencz Mnnkáji. Kilencz kötet. 1814 1816. — A VII. kötet végén Gloseákkal.
Kazinczy, Pandekl.
Kazinczy Ferencz Pandektái. Hat kötet kéz
irat a M. tud. Akadémia könyvtárában.
Kazinczy, Paramytli. — Henlemek Parainytbionjai, általtotte
Kazinczy Ferencz. 1793.
Kazinczy, Szivk. Heg. — Kazinczvnak fordított egyveleg Írási.
I. köt. Marmontcl Szivképzö regéi! IfiOö é- 1'” 4
Kazinczy, Tik. és IV. — Tövisek és virágok Kazinczy Ferenci
től. 1811.
Kim. — 1.. Petii.;, KöUimiv. Kivn.
Királyf. — Ujdon áj magyar- szavak tára, összeszedte KirálvMdy Endre 1846.
Kiss K. (1343). — Hadi Mfíszótár. közrebocsátja Kiss Károly, 1843.
Kiss Mih.
1. Ujd. szav.
Kováin, Ckem. — Chémia vagv Természettitka. Irta Kovát* Mihály.
Négy darabban. 1807.
Közli. - Közhasznú címeretek tára. Figand Ottó sajátja Tizenkét
köt. Megindult 1831-ben.
Kr. vagy Kreszn. — Magyar Szótár gyökérrenddel és deákozattal,
készítette Kresznerics Ferencz. Két részben. (Befejezve 1827-ben).
Megjelent 1831-ben.
Kimoss, Qyal. — Uyalulat, szerző Funo>‘ Endre
'5.
Kimoss (1834}, — Szófüzcr. gyújtó Kur vss Endre.
Jlaisd <Szf ).
Lcx. — Lexicon .Terminorum Teebnícörtm, azaz ..T-udoinányos
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Mesterszókönyv. 1826.
Nagy részét Verseghy gyűjtötte Össze
1820-ban.
Lováéi, Ért. — Értekezés a’ magyar nyelvújításról és annak
némclly nevezetesebb hibáiról. Készítette Lovász Imre 1805.
MA. - Szeuezi Molnár Albert: Dictionarium. 1604., 1611.. 1621.,
1644., 1708. évi kiadásai.
M. Mimi. — Magyar Hírmondó 1780—1786. Évf.
V-rri 1L ,7
Mae tar M.-rkiirmslioz loMalék 1795-hon. — Vő.
Irodalomtörténeti Közlemények 1901. évf. Gúnyirat a nyelvújítók ellen
1795-ból, Szaklányi Zsigmondiéi.
Magy. Mm.
Magyar Museum. Két kötet. 1788 és 1792.
M. Ny. — Magyar Nyelvészet, szerkesztette Hunfalvv Pál. Hat
kötet 1556 -18 >1.
M. Vtr. — A Magyarság Világi, szedte Karót! Szabó Dávid 1800.
Márt. Kér. theol. — Keresztjén Theologtisi morál vagyis crköltetudomány. Kiadta Márton István. 1796
Márt. (1799). — Nem. Magv. és Magy. Nem. .Lexieon. Két rész
ben. 1799 és 1600.
Márt. (1903).
ITugrisch - doutsohes und dcutseli - ungriscbes
WOrterbnch, herausgegeben von Joscph v. Márton. Zweytcr Tbeil. 1808.
Márt. (1907).
Német-Magyar és Magyar-Német Lexicon, készí
tette Márton József. ElsS rész : niagyurul-uéiuetiU. 1807.
Márt. (ISII). ■■- Magyar-Német és Német-Magyar Lexicon, készí
tette Márton József. Magy.-Néinet rész. EL kiadás. 1811.
Márt. (1823). — Német-Magyar-Doák Lexicon, készítette Márton
József. Második része a Triliugne T.exieonnak Két darabban. 1528.
Math. v. .Maik. Mez. - Matnematikai Műszótár, kflzrcbocsátá a
Magy. tud. Társaság. 1834.
Mátyás, Ny. Sz.
Magyar Nyelytörléneti Szótárkisérlet. Gyűj
tötte és kiadta Mátyás Flórián. Három füzet. 4868—4871.
Molnár, R. Jel. Épül. — Molnár Jánosnak a’ régi jeles épiilelekvől kilontz könyvei. 1760.
Molnár Lu
' Természetiekről, Newton tanitványinak
nyomdoka szerint irá Molnár János. Két kelet 1777 — Az előlapon
.A Fisikának eleji' ezimet viseli.
Móni., Mondólat. — Dicsbalom 1813.
Mtmk.i Kihórke. -■ Füzért® a Rajzolatokban használt ríj vagy szo
katlan szavakból. Kiadó Munkácsy János 1835.
Nánási, Test. — Testamentum a magyarországi törvények szerint,
írta Nánási Benjámin. 1798.
Nendtvich. Vegyi. — Az életmíitlon miíipari vegytan alapismeretéi,
irta Nendtvich Károly. 1845.
Nr.ol. rost. — Vidovies Ágoston : A magyar neologia roslálgattatása. 1826.
Ny. - Magyar Nyelvőr, szerkeszti Szarvas Gábor, utóbb Simonyi
Zsigmőnd. Első kötet, 1372-ben, a liarmiuczadik 1901-ben.
Ny. Ért. — Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből.
Kiadja a Magyar Tud. Akadémia Í867-től fogva.
Ny. Közi. - Nyelvtudományi Közlemények, kiadja a M. Tud.
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X ’jSz. — Magyar Nyelvtörténeti Saótár a legrégibb nyelvemlé
kektől' a nyelvújításig. Szerkesztették Szarvas Gábor és Simonyi Zsig
mondi. Uárnui köt. 1890—1893.
jVj/nkis. Krd. Orr. — Az Erdély Országi Orvos Vizeknek bon
tásáról Irta Nyúlás Ferenc?,. Hároni'darab. 1800.
Orv. — Magyar-Deák és Deák-Magyar Orvosi szókönyv, kiadják
Prof. Bugát és Dr. Schedel. 1833.
Orv. Mezt. — Orvosi Mííszótár, szerkesztette Balogh Kálmán. 18811.
Orv. Tár. - Orvosi Tár, havonként kiadják Bugát Bál és Schedel
Ferenc? 1831-töl.
.Pák, Tad. tud.
Vadászattudomány, irta Pák Dienes. Köt
kötet. 182!).
Pápai;. M. LU.
A magyar literatűra esmérjtte. Irta Pápay
Sámuel. 1808.
Pauly, Polg. igazi/.
Magyar Tiszti írásmód. A' Polgári Igaz
gatás és törvénykezés szótárává], kiadta Pauly Károly. 1827.
Pereteenyi Nagy László (Éri.). — Értekezés azon deákból magvar
nyelvre fordított szavak iránt . . 1808. ÍPetrik. 2:832).
Per. Nagy L. Mesterszavak, a melyek a magyar . . . stylistikában
előfordulnak, Perersenyj Nagy Lászlótól. 1822.
Per. Nagy
Orilhia.
Orithia, magyar amazon története. Irta
Pcretsenyi Nagy László. 1801.
Pest Tm.
A tisztbéli írás módjának saját szavai Szabad Mr.
Pesth városában. 1807.
Pethc. Foldin. Kim. — A földmivelési kimia. Angolból fordította
Pethe Feronez. 1815.
Pethe, Gazd — Vizsgálódó magvar gazda, szerk. Pethe Ferenc*
1798 és 1797-ben.
Pethe. Honnyi Len. - llonnyi Levelek, a Magyar Kurír mellék
lete, írta Pethe Feronez. 1812.
Pethe, Malhesis. — Mathcsis, készítette Pethe Ferenc*. 1812.
Pethe, Nemz. Gazd,
Nemzeti Gazda. Szerk. Pethe Ferencz
I. és TI. évf. 1814— 1615.
Phü.
Fátfosophiiii Műszótár. közrebocsátó a Magyar Tudós
Társaság 18 ;4. — A benne feldolgozott A ’hilosophiai kis szótár"
Imre Jánostól 1831-bííl való.
Phras. — Pkraseologiae latinai! Corpi.s, .rengestum a Francisco
■Wagner. Tyrnaviac. 1760. A magyar szókat Vargvas István illesz
tette bele.
Fhyts.
Physica, Fizika.
PP. — Páriz-Pápai: Dictionarinni 1708; 1767. évi kiadásai.
Puhi rm o ). — llonni Törvény-Szótár. Szerkesztette Bizaki Pnkv
Károly. I. kiad. 1830: II. kiad. 1831.
Háth.
Német-magyar és Magyar-Német Műszóiéra az Új Tör
vényhozásnak. Irta Ráül György. Két részben. 1853/4.
Hérái, Antiqv. — Antiquitates literaturae luingarirae. Vol. I 1803
Révai ( Elab.). — Révai Nieol. Elaboratior grammatica hungariea.
Két köt. 1803/6.
i lévai, Vers. — Révai Miklós elegyes versei. 1787.
Ruszék. — A filozófiának rövid históriája, irta Ruszék József. 1811.

XIV

A jelölések magyarázata

Satui, Kömjv.-ház. — Magyar Könyvosház, Sándor Istvántól. 1803.
Sánd. Sok/. — Sokféle. Irá s egybe szedé Sándor István. Tizen
két köt. 1791—1808.
Schirkh. Terin. — Az elméleti s tapasztalati Természettan alap
rajza. Készítette Sehirkbuber Móricz. Két kötet. 1844. Irta 1840 bán.
Hl. "
Magyar-Deák Szókönyvhez irá Sándor István. —
Befejezve ±
‘gjelent 1808-ban.
SiwB. - - nw
es Magyar Szótár, szerkesztették Sinionvi Zsigmoud és Balassa József Első, német-magyar rész. 1899.
Sím. Krist. — 1. SK.
Sípon (Ó és új mayy.). — Sipos József, Ö és új magyar, vagy
Rövid Értekezés, miképpen kelljen az ó magyarságot az újjal egye
síteni. 1810.
SK. - Végtagokra szedetett Szó-tár. Szerzetté Simái Kristóf.
Két részben 1809 1810.
Htellner (1032). — Váltójog, irta Stettner György 1882.
Szabó, Búm/. — Bányaimiszótár Szabó Józseftől. Német-Magyar
rész 1848.
SsD. — Kisded Szótár irta Baróti Szabó Dávid.
I. kiad. 1784;
II. kiad. 1792.
Szaklányi 1. Magy. Merk.
Széch. Yü. — Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba s
előítélet eligazítására. Irta Gr. Széchenyi István. 1831.
Szem. följeyyz.
Szemere Pál Följegyzései. Két kötet kézirat.
Szvorényi József hagyatékából a zirczi apátság könyvtárában.
iSzem. Műnk. -- Szemerei Szemere Pál Munkái, szerkeszti Szvo
rényi József. Három részben 1890.
Szf. — Szófuzcx-, gyújtó Kimoss Endre, 1834.; 1835.; 1836.; 1843.
évi kiadásai.
Szh. - Természettudományi Szóhalmaz, öszvegyújté Bugát Pál
1843.
Szirmay, Gloss.
Glossarium vocum, megmagyarázta Szirmai
Antal. 1806.
Szirmay (Pár.). — Hungária in Parabolis, per Antomum Szirmay.
1. kiad. 1804; ii-ik kiad. 1807.
Szontagh, Propyl.
Propyiacuinok a társasági philosopkiálioz,
írta Szontagh Gusztáv. 1843.
Szt. = ' szótár.
Szvor., Feji. tűn. - Fejlődési tünemények a nyelvben Irta
Szvorényi József. 1877. (Az egri fogyni nasiuni értesítője).
Tarczy, Terin — Természettan, irta Tarczy Lajos 1. kiad. 1838;
H-ik 1843.'
Társ. vagy Társaik. — Társalkodó, tudományos, művészeti s mes
terség! tekintetben. Szerk. Helmeezy Mihály. Első évfolyam 1832-ben.
Terin. — Természettudomány, természettan.
Thei'ir. Mely. mayy.
A helyes magyarság elvei, irta Ponori
Thewrewk Emil. 1873.
Thezar. Loyyika. — A logyica talpküvei. Storchenau után német
ből fordítva Thezarovich Gábortól. 1820. — A kézirat már 1812-ben
készen volt
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Told. — Toldalék a Magyír-Tleák Szókönyviiez. Irá Sándor István,
Bécs 1808. (Lásd Sí.}.
Toldii, Isocr. - lsooratis paraenesis adieeta tránslatione hungarica.
Curavit ír. Jós. Sebedül. 1822.
Told1/ (.Visz,).
L. Tud. Mas.
Tobiai, Maqy. Szt. — Magyarító szótár, jcícrkrijlttette Tolnai
Vilmos. 1900. ‘
‘
Túrt1. - Tiirvéuytudományi Mfiszótár, közreíVirsatja a Magyar
Tudós Társaság. — I. kiad. 1840: TT. kiad. 1847.
Tsz -- Magyar Tájszótár. 1. kiad. 1808. — TT. kiad. szerkesztette
Sziunvei József. 1893.
tud. Gyűjt. — Tudományos ■Gyűjtemény. Megjelent 1817-tül
1841-ig.
Tud. Mez. -- Német-magyar Tudományos Mfiszótár. Szerkesztette
Toldy Feronez. Pest. 1858.
Tud. tár. - Tudománvtár, közrebocsátja a Magyar tudós társa
ság. 1834—1844..
‘
,
Tud. társ. Hvk. — A M. Tudós Társaság Évkönyvei. 1835-töl
1891-ig. Tizenhét kötet. A TX. kötettől kezdve : _A M. Tud. Akadémia
Évkönyvei" ezimmel.
Tzs. (W-Ví). - - Magyar ós Ncmot Zsebszótár, közreboesátá a
Magyar Tudós Társaság. Második, vagy német-magyar rész. 1835.
Tzs. (1838). — Magyar és német Zsebszótár, közreboesátá a
Magyar Tudós Társaság. FJsö, vagy magyar-német rész. 1838.
Ujd. Szav. — Magyar njdon szavak tára. Összeszedte Kiss Mihály .
1844.
Vajda P., Állatorsz. — Az állatország, felosztva alkotása szerint,
Cuvier után fürd. Vajda Péter. Első (egyetlen) kötet. 1841.
Varga ílSuS).
A gyönyörű természet tudománya, magyarázta
Varga Márton. Két köt. 1808.'
Varga, <'sill. Ég. — A tsiliagos égnek és a Föld golyóbisáénak
természeti előadása. Kiadta Varga Márton 1809.
Vera, Agldja. — Magyar Aglája, Verseghy Ferencztöl 1806.
I erseghy, Anni, Analytieae ínstitutionum linguac liungaricac Pars
I. 1816.
Vera., Felelet. — A ’ Filozófiának Talpigazságira épített Felelet,
irta Verseghy Ferenez. 1818.
Verseghy (Gr. Kaczajf.) — Gróf Kanzaífalvi László, avvagy a
természetes ember, Verseghy FerencztőL 1808.
Vers. Phras. — A Wagnerféle Pliraseologia nj kiadása Vcrscghytíil
1822-ben.
Vers., Spr(lehlekre. — Neuvorfasste ungarische Spraohlebre, von
Franz Verseghy. 1805.
Vers, Tiszt. Magy. — A’ tiszta magyarság. Végén: Cadentiák
lajstroma. Irta Verseghy Ferenez 1805.
Veszpr. Vm.
Észrevételek a Magyar Nyelvnek a polgári igaz
gatásra és a törvénykezésre való alkalmaztatásáról. — A haza eleibe
terjeszti Weszprciu Vármegye. 1807. - Pápay Sámuel munkája.
Vidovies, 1. Ne.nl rost,
Wagner, 1. Phras

A , A.
Ábra, B a r c z a f a lv i 1787 (Szigvárt). Érdekes, hogy 1787-bcn
a forma, 1793-ban a dráma szót akarja Tele kifejezni: „szomorú ábra,
tragoedia; víg ábra, comoedia*‘. (Ny. 24:382).
Elvonás az ábráz
igéből (Vii. Ny. 11 :53), mint a népnél zúzmara a zúzmaráé-bői,
Szász Károlynál (Álmos, 109) kapra a kápráz-bői, KossuthnáL (Száza
dok, 1877) hadona a hadondz-bél stb. — Toldy (M. Költ. Kézikönyve)
Szemero Pálnak tulajdonítja e szót, pedig Szemere 1787-ben még
esak két esztendős volt. — SzD.-nál *-gal; Kresznerics réginek mondja
s megjegyzi, hogy a zsidóknál szobalányt tett.
Innen ábráim, formen, bilden, Tzs. (1838).
Ábránd, Szemere (Műnk. 1:46). Uelmeezy példaképen emiiti
a gyökerek fölelevenitcsére (Berzs. Versei 1816). Már Kisfaludy K.nál: „A föld határán túl szállong az elme s ábrándmlág-ba leng öröme s
gyötrelme" (Az élet korai, 1821). Ábrándkép, phantom (Fog. 1845). —
Elvonás a székelyeknél s a Balaton mellékén divatos dbrdndbi igé
ből. ÍL. ezt SÍ ; Márt. 1807 és Tsz.) A belőle keletkezett ábrándít és
ábrándul igék csalás a ki igekötővel fordulnak elő, - Ábrándos,
Hclmeczy 1816 (Berzs. Vers. X). sekv armeriseb: el mben Munkácsynál 1835 (Fiizérke): fanatisnh; Fog. 1836": phantastisch. — Klúhrándozni, CzF. (1864).
Adag, B u g át 1831 (Orv. és Phil. Szt. 1834). — Baranya Tiszt
szótára (1807) részeiét-nek, Sándor István szabvány-nak, Pethe adetí-nak,
Hclmcczy (Jelenkor, 1832: 127) szobainak nevezte a portiót. Az -ag,
-tg fOuévképzö nagyon divatos volt a nyelvújítóknál; v. ö. alag,
lényeg, tömeg, üteg stb. - Innen adagolni Ball (1872).
Adalék, G e lo ji K a to n a 1645. Nála a. m. hagyomány,
traditio. Kászouyinál (1647) corrolarium, azaz megszerzés vagy adalék.
.(Vö. NySz.) — Mai értelme már Fog. (1845;.
Adat, P e t h e 1815 (Nemz. gazd. 1:172). Nála dosis: ugyan
így : „1500 adat leves" (Jelenk. 1:63); de már Krosznericsnél is dátum,
ugyanígy Társ. 2:373 - Innen odatolni, docnmentiren ( Ball. 1864).
S211.Y: Xyelvújít.

^

Ádáz—Aggály
Ádáz. A régi irodalom nyelvében igetö volt: adózik, innen
ádázás, ádázát. — MA. melléknévül is fölvette szótárába: rabidus,
rabiosus jelentéssel; tőle átvette PP. is, de az irodalom uem élt
vele. — A XVIII. század végén, úgy látszik, SzD. (1792) hozta divatba;
a Mondolat meg is rója.
Adoma, E r d é ly i 1851 (ML Közmond.): „Az anekdota, vagyis
mint én magyarítom: adoma..." (447 L). — Alkalmasint a lakoma
mintájára. Életben maradt, mert hangzása emlékeztet az anekdotára.
Vö. szivar: cigarre.
Azelőtt az anekdotát mcsény, esette, furcsaság
szóval próbálták visszaadni (Fog. 1845). — Momázni Ball. (1890). Deák Farkas (1879) azt vélte, hogy a régi nyelvben is megtalálta
az adoma szót. Szarvas kimutatt'1, hogy az adományt olvasta ado
mának. (Ny. Is : 275).
Adományozni. A század eleji Tiszti Szótárak a „donatiót" a
meg nem felelő ajdndékozds-ta. fordították: egyedül Bar. vm. (1807)
nevezi a „donatariust" adományzott birtokosnak — Fog. (1835) ésKunoss
(Gyal.) terjesztették el. — A régi irodalom nyelvében a -mány,
meny képzöjíi főnevekből nem formáltak igéket: a nép nyelvéből
is csak a vetcniényczni-re emlékezem.
Agancs, H an ák J á n o s 1845 (Term.-rajz): „Az agancsotok
családa a főn tömött s jobbára ágakra oszló szarvat, vagyis aganeaot
visel." (25). Alább: Agancs tömött szarv, gewcihe (157). — Ugyancsak
Hanák ajánlatára a M. tnd. társ. 1848. május 15-én tartott kis ülése
elfogadta, hogy a geweih magyar nőve agancs legvon. A sportkörök
ben az ötvenes évek közepén a Vadász- és Versenylap s a Bérezy
Károlytél 1860-ban kiadott Vadászműszótár terjesztette el. — Kép
zése nem világos: (!zF. ág-anes-mk magyarázza. — Bugáinál (Boncztud. 1828) ágacs a. m. „ágacska".
Agancsár, H an ák Ján os 1845 (Term.-rajz 2 : 80). Nála a. m,
szarvasbogár, mert ez „erős, fogas rágouyai által bélyegeztetik, mellyck
a hímnél igen nagyra nyúlnak s agancs idomot öltenek. — Az agancs
és bogár-bél a bog kihagyásával képezve. — Ez az értelme még 1860ban is (Fog
ugyanez évben a Vadászmíiszótárban: „agancstir,
dér jagdbare Uirsch, a himszarvas, a nyolez ágastól fölfelé".
Aggály, Imre János 1831 (Phil.): anxietas. — Ügy látszik, a
veszedelem — veszély mintájára. Az aggodalom viszont Kunosénál
1834-ben aggalom-ra röv H!ilt. — . igályos, Királyföldy, 1846; aggály
talan, CzF. 1862.

Aggastyán—Ajók
Aggastyán. Megvan már PP.-iiál is. (Adal. 342). — Kazinczy
megjegyzi (Pandekt. 5:13), hogy ö újította fel. — Erre vonatkozólag
Berzsenyi ezt írja (Műnk. 1864. kiad. 2:158 . „A Magyar Tudós
Társaság Névkönyvében ezen csúfnevet: aggastyán, melyet Kazinczy
gúnyképen adn másra, holta után. valami pajkos Ncmezis által vissza
nyerő ! Hogy tehát még mink is, több költő társainkkal együtt aggas
tyánokká ne legyünk, nem szükséges-e nyilván kimondanunk, hogy
az aggastyán csak csúfnév és nem egyéb mint rÁgoston*. — Vö. Adal.
342. és Ny. (18:27). — Tas. (1838) am. greis és alterssehwaeb. Az
utóbbi crtclom lassanként elhomályosult és csak az elaíi maradt meg.
A g y, H úgát 1828 (Boncztud.). — Csakis a eerebruiu jelentés
van tőle; mint cranium régi szú.’ Hivatkozik arra, hogy média pars
quornndam corporum : Agy vocatur, v. g. kerékagy (Szh). — Agyacs,
ecrcbellum ugyan ő tőle (Boncztud.). — Összetételekben: agyszülemény, SzD.; agyalkotmány, instrumentum artificiosum, agykohol
mány, himgespinst Sí.; agyrém Tzs. 1835; agyláz, agylob, B u gát
1833 (Orv.).
Agyon, mint igekötő. — Agyon-iitni még a XVI. század első
félében sem jelent egyebet, mint fejbe ütni, de már a második felében
kezdi a „zu tode sehlagen" értelmet is felvenni (NySz) Az első, a ki
az agyon szónak.ezt a módosított értelmét más igére is átviszi, if aludt
volt. Nála agyonlőni már a. m. todtsohiessen; Sl.-nál bozzácsatlakozik
az agyonölni. — Márt. 1803 már feljegyzi: agyonhájt, agyonnyom, agyonluyod, agyonszár, agyonbök, agyondöf igéket (Vő. Ny. 30 :94). A jelen
század második felében az uyj/oWniondbatni élő igekötővé vált (Vö. Ny.
29 :25).
A ján lat, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). E szó meg
van már a Bécsi O.-bon (NySz.), oblatio, libatio értelemben; a XVI.
században kivesz és SzD. eleveníti föl: „ígéret, fogadás11 jelentéssel;
Fog.-nál (DMM. 1833) oblatum s 1835-ben Tzs. ném.-magyar részében
több helyen a mai jelentéseiben.
Ugyanott: ajánlatos, empfebluugswürdig. — Ajánlatom* (Ny. 1 : 364) postai műszó.
Aján lkozn i. Először Kanosa (Szóf. 1834 cs ’ J.fl835). „Ha e végre társaságok, egyesületek ujúníakoznuk...“ Jelelik. 2:423.
Ajók. A budapesti étlapokon rendesen olvashatjuk: ujókmáftas,
ajókaaldta, a szardella helyett. Először Tzs. (1.835) fordul elő : sardelle,
állök. E nevet alkalmasint azért adták e b rn. mert .felső álla boszszabb" (Földi, Terin, bist.), s valamint „a
y pofájú, nagy hasú:

Akasz—Alábbitás
pofák, hasók stb., lett a „nagy állrt “ : állók. — De már 1838-ban a
Magy. Nem, részben állók helyett ajókot találunk, hihetőleg a „nagy
ajkú" jelölésére. — Ball. (1890' megvan mind a kettő. — Legújabban
űjűtónak is írják.
Akasz, S á n d or Is t v á n 1808. (SÍ): „Akasz, akasztók, appen
dix, appensum.* Ép olyan elvonás az akaszttM, mint a szakasz, lámasz,
tapasz stb. a megfelelő igékből. — Fog. (1830) anhang; Királyftildy
í 4846): klciderstoek,
Fog. (1845): akaszkerék, akaszvas.
Aknázni, leginkább a ki igekőtővol. (CzF. 1865). — Ball. Teljes
m. szótárában nincs meg. — Aknász, salis fossor sector Sí.
Akolbolítani, B u g á t 1857. Ez időben indlványozta Bugát,
hogy a kézbesíteni, szembesíteni mintájára rágós szókhoz is függoszsziink képzőket, péld. tUnaklat; missio (ex útnak igazítani), akolbolitás,
cxcommnnicatdo (ex akoliul) stb. - Az Akadémia erélyesen tiltakozott
e hóbort ellen s Jókai talpraesetten kiíigurázta a Nagy Tükörben. —
Azt hitte volna az ember, hogy ezzel vége is lett e merényletnek
s 1892-bon arról értesítették a Nyelvőrt, hogy a JnakolbolUani ól
Csurgón, él Czeglőden, sőt még a vilyi pusztán is. Vö. Ny. (21:316).
Al. A fel-M ellenkező s az alsóval egyjelentésü al régi hely
nevekben s néhány közszóban is előfordul már a XVI. század első
felében. — Az oí-nak „vice" értelemben való alkalmazása azonban
a nyelvújítás idejére esik. A „sub“ és „vice" között, úgy látszik, az
alhadnagy (1781. Ny. 30 : 288) szolgált közvetőn]. — Alispán (1. ezt) és
álkapitány Sí. 1808'; aligazgató (1791. Ny. 30 : 289) ulvezér, alkamarás,
alpohámok. sőt álláp is (nnterflache) Márt. 1803. Vő. Ny. 30:94; alesperes, aljegyző, alkancellár, almdorispán. alorezágbiró, alszolgabiró,
alügyész, (mindezek már Tiszt. Szót. 180(5,7); alelnöki(Jelenkor 1833);
alkirály, altábornagy T'zs. 1835); albérlő, alezredes, álkáplár, altcngernagy Ball. (1844); stb.
Ál. Feltűnő, bogy a régi nyelv a NySz. szerint az ál jelzőt
csakis anyagi dolgokra alkalmazta,' álajló, álfesték, álhaj, álkapu,
álkules, állevél, állyuk, álorcza, álpénz, diát, álverem. — De már
álszeretet, álhit, SzD.-nál; álbölcs, álnév, álnevű, Sf.-uél; álnevezet,
(leorchnél (Tőit.) ; álbarát, álbéke, álbölcselkedés, álbuzgóság, átesik,
álérzelem, áleskü, álfogás, áljós. álkirály, alkony, álmentség, ál-ok,
ál-okoskodás, álpápa, álszemély, álszín stb. Tas. 1838 stb.
Alábbitás. így nevezi Bar. Vm. Tszt. (1807) a degradatiót. Egy
kézi szótárunkban sincs meg. (Vö. Czímsz.). — Ugyanilyen igeképzés

Alag—Alantas
valósult meg a mai továbbítani igében. Ezt legelőször Ball. 1881. évi
szótárában találom.
A la g, B a r c z a f a ly i 1787. (Szigvárt). Hála a holt-allag össze
tételben fordul elő. Még Ball. Teljes Szótárában is : bor-aletg — pincze;
holt fíiag- - kripta. — Alag különben pusztaPestmcgyóben, s 1210-ben
Alay-Német helység am. Alnémet. (Ny. 17:11).
Alagút, K un osa 1835 (Gyal. 111), Eleinte még az alút-tál
váltakozik. Ball, 1846}. - Erre a mintára van az újabb alagcaö, alagcsövezés (Ball. 1864; CzP.-ban nincs meg) s az alagsor (Ball. 1854)
souterrain értelemben.
Alagya. Így akarták C. magyar tolmácsai az elégiát magyarosan
elnevezni, követökre azonban nem találtak egész Barczaíalviig 1787.
(Szigv.) és Révaiig (Magv. Alagyák;, kik a XVm. század végén ele
venítették föl. A Mondolat inog is rója, — CzF. megjósolja, hogy djra
ki fog avulni, a mi meg is történt.
Aláírn i, S á n d o r Is tv á n 1808. (Sí). — A NySz.-bán csakis
alája írni, ngyanigy aktja vetni. A régi nyelvben az „alá" irány
határozó igekötö volt.
Alak, K a z in c z y (1793.) Paramyth. 39): rSzelíd volt szózattvns éneke, mint egész alakja". — A régi nyelvben: báb, baba
vagy álarcé volt a jelentése; de már Wagner Phras-ban: .Tisz
tességes szép alak, er ist von einer ansehnlicben Gestalt". '546). —
SzD., Sí.. Márt., Kr. nél nincs még meg mai értelmében; a Mondolat
is rosszalja ; Kazinczy példája honosítja meg. - Innen alaki, formális.
Berzsenyi (Phil.); alakít Fog. (MM. 1833); alakszerű Tzs. 1838.
alaktalan u. o. 1835 ; alakulni Kimoss (Szóf. 1834) és (Gyal.), - Átalakitni, átalakulni Tzs. (1838); alakulat, Szabó 1848. (Bány.). — DiószegiFazekas (1807) az elementumot nevezte alaknak. (Föv. 211.
Alakzat, B a jz a 1831. (Műnk. 2:53): „egy templomot lát . . .
régi alakzata czifrált falaival.' — Kunosénál 1835-ben (Gyal.) forma:
alak, alakzat, idom.
Alantas, K a z in c z y (Sallust). Nála voltajfépen alattos, eliens
értelemben ; ngyanigy (alattos) Kunoss Gyalulatában : subaltemus. Mai
alakja Helmeczynél íJelcnk. 1:42). és Szontágh Gusztávnál a Matli.
Műszótárban. — Az alantra nézve megjegyzendő, hogy már Sándor
Istvánnál 1808 (Told.) és Mártonnál (1803) megvan alant, niedrig és
alantabb, inferius, magis infra. (Vö. Budonz Alb. 72 és Ny. 14 : 485, hol

Alany—Alapmondás
Simonyi azt mondja, hogy az alant-n 1832 elöttröl nincs biztos ada
tunk. — Az alattas mintájára lett a felettes, üebr. Törv. (1837).
Alany, B á rán y P é te r, 1790 (Ny. 10:308). Nála, az akkori
helyesírással: allany, vö. allispán. - Bánóczi hibásan tulajdonítja
Imre Jánosnak. (Ny. 0 : 205). — Innen alanyi, alanyüag, alanyiság.
Fog. 1842; az utóbbi már (Phil.) is.
Alap, B a re z a f a l v i (Szigvárt 1787): , Az akkuzátivusa alpot;
a plurálissá alpok". De tnár SzD.-nál alapos, alapit, s ugyanennél'ágy
magyarázva: „ezen állapodik a dolog". — A régi Tsz. szerint, ha
igaz, balatonmcllcki szó; különben dunántúli helynév — Az új
Tsz, szerint alapos, alapit a nép ajkán is él. — Egyéb képzései és
összetételei: alapelv Kimoss (1834); alapeszme Ball. (1854) alapfal
Tzs. 1835; alapfo'jalomTzs, (1835); alap-igazság Rali.(1854); alapismeret
(lyal. (1835) alapkő, alap-ok Tzs. 1835 alapozni Tzs (1838) alapszabály
Tzs. (1838) alapszik Fog. (1836) alaptalan Tzs. (1835) alaptétel
Kunosa (1834) alaptőke Ball. (1857) alaptörvény, alapulni, alapvonal,
Tzs. 1835, alapzat Szontagh Gusztávnál (ilath. 1834).
Alap-. Alapézikkely, alap-elv, alapeszme, alapfal, alapfogalom,
alap igazság, aiap-ismeret, alapjelentés, alapjog, alapkő, alapmennyiség,
alapuézet, alap-ok, alapszám, alapszín, alaptámasz, alapterület, alap
tétel, alaptörvény, alaptudomány, alapvagyon, alapvonal, alapvonzalom
mindezzel bizonyára még felét sem soroltam el a sok grund-os
összetétel szolgai fordításainak, melyekkel mai irodalmi nyelvünk a
csömöriéiig el van árasztva. Mielőtt az alap a 30-as évek elején
divatba kezdett jönni, Íróink jól el tudtak nélküle lenni. Az 1791-iki
országgyűlés „az ország sarkalatos törvényeit" védelmezte; Verseghy
az axiómát sark-igazságnak nevezte; Berzsenyi szerint „minden
ország támasza, talpkiive a tiszta erkölcs": továbbá : a fundamcntalartikel sarkezikkely, a grundsatz sarktclcl volt, ma ellenben mindez
már alap-ossá laposodott. Nem azt mondom én, hogy soha, hanem,
hogy ne mind g !
Alaphang, Bugát 1835. (Tud. Társ. Zsebsz. és Tscharn. Phys.).
A Szóhalmazban határozottan magáénak vallja.
Alapítvány, F o g a r a s i 1833. (DMM. 19). — VB. mány-mény.
Alapmondás, T h e w r e w k J ó z s e f 1830. (Ny. 10: 174). —
Mai szótáraink egyikében sincs meg. Értelme : Scntcnz, Aphorismus. —
A Dobr. Törv. Szótárban (1837) a. m, axióma.

Alaprajz—Alispán
Alaprajz, D ö b r c n te i (Phil. szerint): planum. — Voltaképen
a „grondriss" szószerinti fordítása.
Álarcz. K a z in c z y 1814. (Pandekták, 6 köt.): „Az álorcza
(masque, persona; szó egy igen helyesen csinált szónak eltévesztéséből
vette eredetét. Ennek igaz neve; álarcz, facies ficta, ein falsches
Gcsioht; az álorcza pedig geiue iietie, falsche Wangen. Innen nem
álorczáskodni, hanem álarezoskodni vagyon jól mondva".
Alárendelni, P e jc r G y ö r g y 1810, (Lóg. I l i ) : „Az ember
halandó: alárendelő (subalternans) Ítélet". T.ex. is neki tulajdonítja.
Álcza, J ó s ik a 1853. (Nagyszeb. Királybíró): „Synonymja az
álarcz szónak: jobb, mert rövidehb s álcza cs álarcz közt mégis van
egy árnyalata a különbségnek1*. (Ny. 27:115.) Vö. Szvor. Feji. tűn.
31. 49. Először Ball. 1857 szótárában: „álcza I. álorcza‘ ; álczás
CzF. 1862 ; álczázni Ball. 1872.'
Áldor. Honderű 1844 (1:195). — Első szótári nyomát Nagy
János Hierolexiconában (1845) találom: „plebanus'*: nópáldor, és a
„prímásánál e megjegyzést: „a prímás szónak magyar kifejezésével
már sokan bajlódtak ; de sem áUomagy, sem pápor, sem pápocz vagy
más nevek köztetszést nem nyertek". Királyföldynél is (1846) megvan :
„áldor, áldúr, dér Prímás* jelentéssel. — Kitetszik ebből, hogy az
áldor szó a Bugát-féle tudor mintájára készült. (L. ezt.)
Á ld om agy, P. H o rv á th L á z á r 1844. (Honderű 1:195):
„prímás*. így nyilatkozik erről : „mi az áldor szót áldozópap helyett
bevehetíinck véljük s ad normám hadnagy, tábornagy*, várnagy, országnagy a Prímást Áldomagy szóval szeretnék nevezni**
Áldozáj. Első szótári nyoma Nagy János Hierolexiconában (1845.)
presbyter, áldozár, áldozópap; presbyteratus : áldozárság: sacerdos:
áldorpap. áIdőzár, sacerdotalis, dldori, áldozdri, sacerdotium: áldozárság,
áldorság. — Még 1848-han sem Ball.-nál, sem Fog.-nál nincs meg.
Álérv, J ó s ik a 1854. (Szeg. boszork.): „Sopbiama, Scheingrund**. Ny. 27:116. — Egy szótárunkban sincs meg, noha ma is
gyakran használják.
Aligmult, Debreczeni Grammatika 1795
Alispán, Magy. liirm.1781. (Vö. Ny. 30 : 288). - Érdekes, hogy Sí
(M. Könyvesházi a substitntus vicecomest akarta alispánnak nevezni,
az ordinarius vicecomest fdisgmnaai, s a siipremus comest főispánnak :
ugyanígy áz oberlieutenant (Al. Hii-mondó 1780) felhadnagg s az
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Aljasitani—Alkotmány

oberstlicutenant: főhadnagy. — Pcstmegye Tiszti Szótárában (1807)
még „első viceispán, második viceispán", holott már Szirmaynál
(Gloss. 1806 : „első allispán, másod allispán'.
Aljasítan i, Falud! íNySz.): .,lealjasitaná érdemet". Ugyancsak
ö nála; lealjasulni (NySz.); elaljamdlü, Márt. (1807).
A ljazat, R a r ó ti S za b ó D ávid , 1732 iSzD.I „fundamentom.
Festék allyazattya vagy ágyazatja". - A népies aljas (aljat vet)
igéből.
Fog. (1836) a mai nntertheil és piedestal is.
Alliang, felhang, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.) vox ima,
sonns gravissimns, hass; vox aenta, sonus tenuis, diseant.
Alkalmatosítani, G e l e j i K a to n a Is t ván 1645. Imre
Sándor tanúsága szerint (Ny. Ért. V. 9 : 35). — A NySz. csak Mikolai
Hegedűs Jánostól, Geleji tanítványától idézi. — Sl.-nál alkalmazni.
qualificare, apram reddere (1808),
Alkalom. A régi nyelvben : pactuni, conventio. — Alkalomba
menni, felbontani az a’'-almat, megmásolt alkalom (NySz.) — Baiezafalvinál elvonásképen az alkalmos-bél alkalom a. m. aptitudo. (Tud.
magy. 1792.).
„Alkalmatosság; occasio" értelemben Baróti Szabó
D á v id és Kazinczy kezdték használni (Szemere, Mnnk. 2 :254),
noha már Vargyásnál (Pliras. 1750) occasio: alkalmatosság, alkalmasság
mellett alkahm is megvan. — A Mondatat, sőt még Kállay (Tsz.)
sem helyesli. — Alkalmi, alkalmilag (Phil.). — Alkalmazkodik (Fog.
1842), alkalmazékony, Ball. (1854).
Alkat, M á rto n J ó z s e f 1803. (Szt.). „Anlage: alkat, ter
mészeti hajlandóság", „organisation; alkatszer, testalkatsser, belső
alkat, lövés alkat“, „temperament: véralkat (1803) és testulkat, test
alkotás : körperbau (1807). — TzS -ben (1885) a kerti anlage: kert
alkat, Fog.-nál (1836) alkat: baucomplexion, anlage, alkatrész, alkat
szer, bestandtheii. Alkatság, constitutivum. Jel. 2 :4B4. — Alkalmasint
az alkot (Márt. 1811: alkat) igetőnek főnévvé tétele útján keletkezett.
Alkony, Adatni(Ausführl. Spraekkunst, 1760.). — A Dcbreczeni
Gramm. & gyökerek köze sorozza: „effélét tenne, quod se componit" :
szintígy Verseghy a Cadentiák lajstromában. Sí. réginek állítja. A
Moudolat rosszalja. — Elvonás az alkonyodik igéből. — innen: estalkony, Knnoss (1834). alkonyat Fog. (1836), alkonyulni Ball 1857)
alkonypír (Királyi. 1846).
Alkotmány. Structura, aediíioium értelemben régi szó (NySz ).
Az ország alkotmánya: „constitutio regni már e század elején a Tiszti

Alkoss—Álláspont
szótárakban, de SI.-nál ugyanez alkotvány. — Petbénél 1815. (Földm.
Kim.) systema, és systematicus — alkotmányos, ugyanez constítutionalia
értelemben (Puky 1830).
Allcotmányozni, Ball. (1851).
Alkusz, C s á s z á r F e re n c / 1840 (Váltójogi Szt.). Stettnernél (1832) hajhdsz. - Alkuszdíj (Fog. 1842). — Az igető főnévre
tétele. — Vámbéry, nem tudván, hogy az alkusz neologismus, a török
alhucsi-vsl veti egybe. (L. Ny. 11:508).
Álladalom, B a rcs a f a l v i 1786 ÍM. Hírmondó). Nála álta
lában status. — Kétséges, vájjon nem Dugonicstól való-e ? „Tekintetes
Álladóknak és Rendek : lnclyti Status et Ordines'1. mondja Dugonics,
vö. Kr. — 1848-ban status-titoknok, vagy álladalmi tüoknok. — Ma
már az álladalom, pedig egészen jól van alkotva, kihalt szónak tekint
hető : kiölte az állam. Ennek következő a története: Karczafalvinál
1702. (A tudományok magyarul) állandón = eonsistens: 1836-ban
Fog.-nál már államot s ebből elvonva n o. állam — consistenz, haltbarkeit. Csak ezt az értelmét ismeri Bloch még 1848-ban is. Nagy
János Hicrolcxiconában (1845) állam substantia, állami substantialis
De már 1851-ben Ball. a pótfüzetben az állam mai jelentését adja. —
1854-ben Ball.-nál megvan már: államcsíny, államférfi, áUamhivatal,
államhivatalnok, állami, állampapír, államtanács, államtanácsos, állam
titkár, űlUmügyész; 1857-ben a. o. államfogoly, államhitd, áUammtézet,
államjog, áüamszolgálat, államügy, a legutóbbi időkből (1890) állam
adósság, állambörtön, államgazdaság, államkölcsön, államkötvény, állampénztár, állampolgár, államvizsga stb. és államosítani is.
Álladó.* (Egybe-), Baráti Szabó Dávid 1784 (SzD. I és II).
„Egybe-állás v. forradás, szerkeztetés, tsatlódás, kaptsolódás, fara
godig*. — Az áll igének addig szokatlan tovább képzése
Álladók. E szó megvolt már 1831-ben (l’hil.i substanz jelentés
sel, de csak 1834 óta: bcstaud értelemben (Társ. 380) álladékrész,
bestandthcil. — Bánóczin&l álladck a m. substratiwi. (Ny 7:360).
Állag. A bölcsészek kezdték „substanz* értelemben használni,
Ball. 1854. — „A kenyér és bor állaga Kr. testévé és vérévé vál
tozik* CzF. — Ma már esak az erdészek használják a „bestand“-ra.
Állam , 1. álladalom.
Állandósítani, K o r á n y i 1779(Koporsó-Épület, 90 1.) „erősí
tettek a Királyok, állandósítottak az országok".
Álláspont, B e r z s e n y i, (Szvorényi Feji. tűn. 44). Előtte iro-

Állatkert—Allitólag
dalmnnkbau ismeretlen fogalom; a Mondolat rosszalja is. A Törvtnd. Msz. Gr. Széchenyi István müveiből idézi.
Á llatkert. A M. Tud. Társ. Zsebszótárában (1838) a gyümöl
csös kert, virágos kert, vadas kert mintájára még állatos kert, ugyan
így még 1847-ben is (Rali.). — A szótárakban először Fog.-nál (1848):
állóikért, Vö. mákért Í.N'ySz.).
Á lla töv , Tittel Pál 1831. (Közhaszu. Esm. tára) zodiaeus. —
Molnár Jánosnál 1777. (Phys.) jeltartó kaiílca; Varga Mártonnál 1808.
(Term.) állatna pólya, — Allatövi fény. Fog. (1845).
Á lla tsereglet, H e lm e c z y 1832 (Társaik. 107) menagcrie.
Á lla tv ilá g , P é t he 1815. (Földmív. Kim. 211) „az állatvilág
(regn. anim.) kiterjedése, a plántavilágéhoz szabva, tsak igen tsekéj“. —
Máig sínes meg egy szótárunkban sem. — A „regnum animale.*
Földinél állatok országa, (Term. kist. 1).
Á llék on y , K yu 1as K e r e s e t 1800. (Érd. Orv. 1 : XXX)
fixus: állékony levegő; aer fixns. — Ball. (1857): stabil, fest: állékony
egyensúly.
Á llíta n i, (behaupten értelemben). — A régi nyelvben az állít
ige csakis „stelleiV-t jelenteit: a „beliaupten“-uak pedig az állat ige
felelt meg. (NySz.). — Egyedül Apáczainál találjuk az állít-ot cgv
vagy két helyen behaupten értelemben. (Vö. Mátyás FI. M. Ny. Sz. 120),
noha ö nála is rendszerint állató fordul elő. (Enc. 7, 8 és számos
helyen). Még KaZinezynál is, „fel fognád lelni feleletemet ezen állaros&wiban- (Műnk. 8 :54). — A XVIII. század végén kezdett az állít ez
újabb jelentése elterjedni (Vö Márt. Szt.), noha még Bar. Vm.
Tszt.-ban is (1807): asserere (adstruere értelemben) állítani, s assertum
vei. assertio: állatás. — E'őálliiani, előadni, rondolni SzD. sistere,
statuere HL, repraesentare (I.ex. 35), előállít, bringt zu standé, Fog.
(1838) führt vor, macht gestelbg Ráth (1853). — Beállítani „a munkát,
a fizetést*, megszüntetni értelemben már Greguss Ágost 1872-ben meg
rótta. Ny. (1:238).
Á llítm án y , V e r s e g h y (Lex.). — A szó megvan már SzD.,
Sl.-nál institutum, fnndatnm, erectuni értelemben; csak a mai jelen
tése Verseghytöl: „a praedicatum, melyet én áUiiinánynák nevezek.
(Lex. 2). — Verseghynél különben az aecidentalis — állümányos, esetiségcs. (U. o.)
Á llítóla g , M á r t o II 1803. (Szt.) positive : Fejér 1810. (Lex.
21 szerint) affirmative. — Verseghy megjegyzi, hogy állítólag volta-

Állomány—Általános
képen a m. statutive, thetice. — Tzs. (1838) a m. bchanptungsweise,
bejahungxweise, de már 1843-ban (Ball.: angeblich. — Állítólagos,
Fogarasinál 1832 (DMM; afl'irmativus, sőt még 1835-ben Kunossnál
ÍGtyal.) positlvns is, de már Ball, (1843) angeblick is.
Állom ány, D u g o n ic s 1784. (Tudákosság). Nála hypothesis
és conditio, SzD.-nál substsutia. Márt, (1811) behauptung; ma substanz
és bestand is, noha az utóbbira az álladékot is jól használhatjuk, a tel
jesen fölösleges s még meg sem honosodott állag helyett. — A
Debrcezeni Gramm, (1795) az állományt rosszalta, mert „a mány,
mény csak cselekvő igék mellé tétethetik, közép vagy segítő igék
mellé pedig nem”,
rosszalta a Mondolat is, — Bánóczinál (Ny.
6:293 állományosság arn. subsfantialitas.
l.

Állomás, F o g a r a s i 1838. (DMM.) statio. Előbb állapodó*. o. állomási, stationalis. — Állomásozni, stationálni Kimoss (Gyal.).

Állon gam , B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.\
A nép
ajkáról véve. — Kazinr.zynál 1809. (Lev. 7:16) „áilongva tisztelt
véneinknek karja”.
Tzs. (1838) áUonyani = hernmstehen.
Állván y, S á n d o r Is tv á n . (Sokf. 7:135) „Oszlopot, Saulé,
Állványnak van kedvem ezután nevezni, a képoszlopot pedig, vagyis
állóképet, Bildaiiulc, képállványnak. A kópállványból talán lett hajdan
a bálványunk". Sí. réginek mondja, de alaptalanul. — Kassai a .bar
bár” asztalt, akarta vele kiszorítani (Gyök. Szt. 3 : 284) — Ma már inkább
csak steüagc C8 (janist, noha szótárakban megvan még a SÍ. féle
értelem is. — Állványzat, geriist Ball. 1872; állványozni, cin gerüst
aiifschlagcn, ltévész. 1886. (Vasúti Szil,
A ló lírt, M árton J ó z s e f 1803 és 1823. (Szt.): „untersehrieben“ alatt.
Álomkép, F a lu d 1778. (Bölcs ember). Vő. NySz. — Álom
bolygó Kunoss 1835. (Szf.), álomjárás Fog. 1836.
Álom -ital B a r ó ti S zabó D á v id 1792. (SzD.; : „álom fejébe
való ital".
Álomkór, S á n d or Is tv á n 1808. (SÍ.), — A régi nyelvben
kór melléknév volt, languidus, morbidns, s álomkór nála is a. m. veternosus, lelhaigieiis, a lethargus, letbai'gia pedig álomkórság. — PP-nál;
alutó-kórság, Bugáinál álomkór és álomkóros (Orv.).
Általános, M á r t o n ls tv á n , 179G. (Iíer. theoi. morál). .Ezen
adjectivuniot bátorkodtam nagy szükségtől kénszerittetvén felvenni s

Általány—Angol
vele élni, ezen nyelvünkben készen található kifejezésből: általán
fogva, a mely annyit tesz, mint ezen deák szó: „absolutc* ;667 L).
Verseghy rosszalta; „Mikép lehessen ezen ideából általa (per eum)
adverbiumot formálni, az én Logieám meg nem foghattya. Ha tovább
az ily szószömyetböl még adjectivumot is csinálunk, úgy mint általános,
csak meg-ineg új szörnyeiét szülünk". ;Lex. 4). Ez okból Verseghy
a magános t is Cgy tőle koholt magány főnévből származtatta. —
Hogy néha a rágós szókat Is úgy használjuk, mintha ragtalan fövagy melléknevek volnának, 1. Hunfalvy Pál Nyelvíud. Közi. 8:308.,
s a nép nyelvében átajjás munka (Ny lő : 305). - ÁUalánositni, gcncralisare 1831. (Phil ).
Á ltalány, H e lm e c z y 1816. (Berzsenyi versei, Helm. Érteke
zése az újításokról VIII. és Törv. tud. Műszt.}. Eredeti értelme:
absolutum quid. - Elvpnás az általánosától (Vö. Ny. 9:158'. —
Mai ,pauschale‘ értelme csak a forradalom után kapott lábra, illall.
Legújabb m. szavak 1851.)
Általányosni, pausehalircn, Iíáth 1853.
(Hív. Msz.).
Általellen es, S á n d or István 1808. (Sí.) oppositum, objeotum. - Vö. ellenes.
A lvad n i, B a lo g h K á lm á n 1878. (Orv. Hetilap és Orv.
Mszt.) eoagulare. — Alvadók, megolvadás, megolvasztani — A Ny.
(17: 75 rosszalta. — Utóbb kiderült, hogy a nép is mondja: „alva
dásos vér". Ny. (19:95).
Alvajárás, B á r á n y P é t e r 1790. (Ny. 10 :308). — Lenhossék
Mihálynál (Tud. Gyűjt. 1817). álomjárás.
Ám olyogni, A XySz.-ban nincs meg, noha PPB.-nál a m.
cunetari. — Mártonnál (1807) henímgaffen: Ball.-nál (1890) fackeln,
gaffen. — A nép ajkáról véve
Ámulat, H e 1me e z y (Bcrzs. Vers. 1816) példaképen említi
'Baróti Szabó Dávidot, Csokonait, Kisfaludy Sándort, a kik az ámulni
igét életre keltették. — Ámulat (a régi nyelvben álmélat) Kimoss (1834).
Ándalogni, B a r ó ti S za b ó D ávid 1792. (SzD.) „magát
elfelejteni". U. o. andalgó. (Vö. andalodik NySz.) — Ezekből elvonás
útján anda. vertieft, schwiirmend, zerstreut Tzs. (1838). — Andalitni,
elandalitni CzF. (1862).
Angol, S á n d o r Is tv á n 1791. (Sokf. 1:14). Vessük el azt a
sok iát az országok s városok nevéből s az üst a nemzetek nevoze-
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téből, mely mind a kettő felettébb deákos, ú. m. Dánus, Svékns.
Russzus, Pmsszus s mondjak inkább Dán, Svéd, Orosz, Porosz*.
(Sokf. IV : 234). - Márt.-uái 1807-ben is csak ánglus, noha ogy helyütt
már 1803-ban is angol#, Ny. 30:141. — A Mondolat megszólja.—
Feltűnő, hogy a XVI. Gyöngyösi lat. magy szótártöredékben már
Angol# orszagh (1436 szám)
Anyag. B á ró t i S za b ó D á v id 1792. (Kiad. Szót.) Sándor
István és gr. Teleki József (Jutáim, fel 1817). Barátiénak vallják:
Bugát (Szóhalmaz) és utána Imre Sándor (Nyelvi. Ért. fi: 95) hibásan
tulajdonítják Rácz Istvánnak. — Oorn. Jan. (1673) a matériát anyai:
dolognak fordítja; alkalmasint ebből van az anyag összerántva. —
Fogarasi (HMM, XI) megjegyzi, valamint a matéria a matertó], úgy az
anyag anyától jön. — Kovács Mihály a (Chem. 1:152) a matériát
tárgyaik, Pethe (Földm. Kim. 16) alaknak nevezi. — Anyagi, Puky
1830 (tí. törv.j, anyagilag Tzs. (1835); anyagszar Fog. (1845).
Anyakcmyv. A XIX. sz. eleji Tiszt. Szótárakban (Szirmay,
Pestm.. Veszpr.) már megvan, noha sokáig azután is: matrikula,
Apály, fn. B áró t i S za b ó D á v id 1784. Szí).); apadék, apa
dás, apadttság. A víznek apállyá, leszállása, lohadása.
Előbb mn.
(NySz.). — Árapály, Schirkhuber 1844 (Terin.; Bugáinál árap. 1833.
(Orv.).
Áradat. A codexek korában megvolt, de az irodalom nem hasz
nálta. — Sí. elevenítette föl (1808). — Szó-áradat, wortsehwall Ball.
(1872). — Áradmány, Ball. (1851) — Ártár OzF. (1862).
Áradozni, Szó eh ony i 1831 (Vil. 242):»a szlvnek áradózási
Fog. (1836) strömen. — Lovász Imre 1835. (Ért.51) megrója az -adózni-edezni végezeteket, melyek a Jelenkorban szélűre „dörgedeznek*.
Áram, J e d lik vagy S z t o e z e k 1858. (Tud. Möszótár).
Elvonás az áramlik igéből a rom és romlik, hám, és hámlik arány
alapján. — CzF.-ban még nincs meg. — Érdekes próbálgatás volt a
Homnűvészé 1833-ban (60 1.): „eleetromos folyamzat".
Áram lik, V e r s e g h y 1820. (Lex.). Érdekes az okoskodása :
„a diluvinmot jelentő ár voltaképen kár volt, a mint e szavaknak
hárul, háramlik, hárít értelméből kitetszik, s igy az árad, áraszt is
hihetöképen hárad ős hárasztbúl támadt. Lehetne Így is mondani, a
vizek kiháromlottak a mezőkre1'. )387 1.). — A szótárak közt legelőször
Ball.-nál íLégii j. m. szavak 1851) találom ■ áromlás, strömung, azután
Told. (Msz. 1858) áramlik strömen: és csak Ball. (1890): áramlat.
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Arány, V a r g y a s 1750. (Wagner, Pkras.). — Hibásan tulajdo
nították Sitnonyi (Ny. I : 45), Szarvas ' Ny. 10:457), Lukács Lörincz
(Ny. 11 :465) Barczafalvinak. — Elvonás az (irányoz igéből, vagy az
egyarán főnévből. — A Mondolat rosszalja. — Eredeti értelme: ónéi,
scopus, ugyanígy Barezafalvinál is, SzD.-nál „által ellen vagy tárgy*
mai proportiő értelme egész határozottan Sl.-nál először — Az arány
és irány közti különbségről Kunosa 1805. (Gyalulat) „directio értel
mében helytelenül használtatik arány, mert ez annyi mint proportio*. —
Származékai közül arányos, arányaikul Sí. ;1808). i.irányzat — proportio (Les. 1826), nuance, Széchenyi(Vil. 2 -.48); aránytalan (u. o. 220);
Kunoss : arányosít, proportionare 1835. (Gyal.); aránylag, arányos
proportioualiter dividit Fog. .1835 ; aránylagos Fog. 1836; aránylik,
dőlt betűkkel szedve. Tzs. 1838; arányitó, maass-stab Ball. 1844. —
Számarány CzF. (1870).
Aránylat, N y ú lá s F ü r é i t ! 1800. (Érd. Orv. 1 : XXX)
proportio. — Szótárba csak 1872-ben kerül bele (Ball.).
Árbocz, B a r ó ti S z a b ó D á v id 1784; árbnez, örfa, vitorlafa
az hajóban. — A régi nyelvben mindig csak árboczfa.
Arcz, S á n d or Is tv á n 1803. (SÍ.). Ugyanígy V ers e g liy
1805. (Tiszt, ilagy. 119). — Elvonás az urczal, a/rczulból; előbb arcza
és orcza (Márt. minden kiadása) és SzD. is. — Arcz-él Ball. 1846;
arezjáték, arezjei, arr.zkép (Jelünk. 1:401), arczképszni, Ball. 1857,
arczMfejezés, Ball. 1846; arezszin, arczvonal, Tzs. (t835j. — Alarm,
Kazinczy (Műnk. 5: 120), Kunoss 1834. (Szí.). — Alurczos, 1. álúrczás,
Tzs. (1838). — Ijcálarczozni, Ball, (1857), ellenben meg Icálorczázni
Fog. (1848).
Árfolyam , S te tt n e r 1832. (V áltójog). Helmeczy a Jelenkorban
pmzkészlet-nék nevezte, Fog. még 1840-ban (Keresk. Szót.) egyszerűen
folyam-nak.
Árkász, B a r ic z G y ö rg y , a Matliem. Miiszót. (1834) tanú
sága szerint.
Ármány, H o r v á t Ján os 1817. (Tud. gyűjt. 2:42). „Hogy a
magyarok is ismertek gonosz lelkeket, a kél régi Magyar szó : Urduiig
és Armányas nem hágy kételkedni . . . Az Ármányon név — mely
Ármánytól származik, vagy Arimanius régi magyarosan irva
még
a Községnél is ismeretes. Első tekéntettel szembetűnik, hogy azt
Eleinknek a Persáktól kellett kölcsönözni. Abból pedig még hihe
tőbbé lészen, hogy az ordpngös s ármányon nevezetek mai napiglan

Árny—Arszlán
is egyértelműek, valamint az ördög egyenlő hatalmú az Arimámml“. Népies elvonás az ármányos régi szóból. — 15z megvan már Otrokousinál (Őrig. 1693. 2 :..15Ü), ö ezt az .armenus* nép nevéből, Kassai
(Szt.) az arkinus, Ipolyi (Myth. 26) az ármás (armatus) melléknévből
származtatja. — Horvát István (Aurora, 1822: 332) két rossz szellemet
említ, ármányt és zaklat; ez is elvonás a zaklat igéből. — Ismere
tessé tette az Ármányt, mint gonosz szellemet, Vörösmarty a Zalán
futásával (Í825 , mint cselszövényt Szenvev a ..Caballe und Liebc“
fordításával (1841). — A köznévi elvonás alkalmasint magától a néptől
(Ny. 17:87, 133, 222); megemlíti már Helmeczy 18lB-ban (Berzs.
Vers. X.) „versutia* jelentéssel s megvan már Fog. szótárában (1836).
Árny, S á n d o r Is tv á n 1801 (Sokf. 7:181) és K a z in c z y
1815..
(Műnk. M I Gloss }. „Annyi mint árnyék s hangja mint szárny.
Megkurtítva alkalmasabb az összeforrasztásra 8 a közönséges szó
így poétáivá véi A többes szám harmadik esetében egy k betűvel
kevesebbet fog kapni, mely betűnél kedvetlenebb hangunk nincs'1.
Pandektáí 6. kötetében pedig, „ámylepte jobban forrad össze, mint
árnyéklepte. Ez indított engem arra, hogy példa ellen árnynak nevez
zem az árnyékot. De ezt még elébb tevém, akkor t. i., midőn a Göthe
iphigeniáját kezdem fordítani, lieraus in eure Schatten: ki a ti
árnyéktokba, mely cacophonia! nem szebb-e ki a ti árnyatokba". —
Ellenben Dessewffy József szerint a „szép árnyék helyett (írja
Dcssewffy József llöbrentcinck) a kemény és nyelvficzamitó árnyt
írni, sokkal jobban sérti á fület, mint száz pirosítsál." (Dess lev.
Kaz.-val 2 : 83). — Árnyas {Tzs. 1835); árnyéul, árnyasat (Kunoss Gyal.
1835); árnyal (Tzs. 1838); árnyalat (Ball. 1857); árnykép (Kunoss Szf.
1834); árnyoldal (Ball. 1857).
Árnyékolni. A régi nyelv csak az árnyéhoz igét ismerte. — A
Mondolat nem is helyesli. — SzD.-nál találom-'’Sszür :írnyékló a. m.
ámyéktartó; Kresznericsnél pedig árnyékolni, árnyékolás. — Phil.
Msz. (1834) megvan már árnyéklat (nuance) - Tzs. (1835) árnyé
kosat (schattirong), a Honmüvészben ellenben (1833, 34) a schattirung
az ámyéklat. — Árnyékolni a népnél „árnyékban heverni" (Tsz.).
Árszabás. így nevezték a XIX. század elejétől fogva a Tiszti
Szótárak, köztük, elsőnek Szirmay 1806-ban (Gloss.: a limitatiót, vagy
mai kifejezés szerint a tarifát. — 1853 óta (Ráth Msz.) árszabály,
árszabályzat is.
Arszlán, török szó s jelentése; oroszlán. A tenuészetrajzírók
kezdték (melyik először ?) használni. 1843-ban (Szh.l arszlánmacska :
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felis Ieo. — „Arszlánok a társalgási teremek Caesárjai” a Honderűben
(1843. 1 :27) a franezia „lion* mintájára. — Keresztnévül Leó) is
használták, Nagy János 1845. (Hiorotex.)
Áruda, Jósika 1853. (Górd. csomó).— Nála voltaképcn áróda.
Vö. N y 27:116. — Nagykereskedőink nem szerencsésen fölkapták
a bazár vagy áruház helyett.
Először Ball. 1857 szótárában.
Árulm ány B a ró ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.) „portéka*
Árusítani, S á n d or Is tv á n 1808. (Sí). Nála voltaképen árosltni s jelentése pretinm rei angere. — Hall. (1846) árostini, fuilbicton, verkaufen; Ball. (1857) elárúsilni, vcriiussern.
Árverés, árverezni, B á r t f a y L á s z ló . (Szvorényi, Feji.
tiin. 44). A főnevet rögtön elfogadta az egész irodalom, mert csak
kurtítása volt a régi ára felverés-nck; de az igének sokáig ellentálltak, úgy, hogy csak 1845 Iáján honosodott meg. Fog. (1845). — Az
árlejtés Fogarasitól van. 1843. (Keresk. Szót.) - Kiárverezni. Fog. (1845).
Ásvány, M o 1ii á r János 1782. (M. Könyvház). Nála voltaképen melléknév, „fossilis* értelemben, pl. ásvány elefánt; mint
főnév: ásványság. — Szü.-nál (1784) ásvány
„ásadék, ami földből
ásatik ki*. — Valódi műszóvá Zay Sámuel tettu 1701-ben: .Ezen
szót pedig mincrale semmi illendőbb szóval ki nem tehettem, mint
az ásvány nevezettel*. i.M. Mineralogia). — Ásványon Szí).. ásnámykö,
(ti. o.l: ásványolaj, ásványvíz, iTzs. 1838); ásványtan (Kunoss Szf.
1834). — Ásadék Tzs. (1838).; — Különben az ásvány, dsovány szó régi
értelmére vö. NySz. - Furcsaságkcpen megemlítjük, hogy ásvány
SK.nál annyit is tesz, mint disznó. - Lchr Albert elmés észrevétele
szerint, alkalmasint a nép ajkán támadt, a sváb szomszédoktól hallott
ásván (ein Schwein) átvétclckcpen.
Aszalvány, S á n d or Is tv á n 1808 (SL): siccatum, vei qnod
siocari sólet.
Aszfalt-betyár, K e n e d i G é za 1885. (Vö. Magyar Nemzet
1900. X. 2. száma ). 1.)
Ászkor, B u g á t 1830. Éptan és Orv. Szókönyv).
aszukórság NySz.

- Régente

Át. A régi irodalom nyelvében az át igekötő alig fordtil elő,
csakis az állal járta. (NySz.). — Verseghy úgy vélekedett hogy csakis
az át alkalmas az igekötő szerepére s ezt nyomatékosan ki is fejezte
a Lex. 123lapján: „átlátható, áttetsző helyesebb, mint az áltaüátható,

Átfogó—Átlő
mivel az által, deákul ,per“, nem clöszóoska (pracfixum), hanem névhatározó, azaz postpositio“. Késöhh (Lex. 129) azzal is argumentál,
hogy igék előtt az által (át helyett) .kétes értelmeket szülhet az élő
beszédben, p. az inas által küldötte a levelet és az inas általküldötte a levelet". — Az újabb irodalmi nyelv ebben szót is foga
dott neki.
Á tfogó, befogó. B o ly a i Farkas 1830. (Math.): hypothenusa,
cathetus. — Az addigi tapogatózásokra nézve. vö. Math. Mfisz.
Átgondolni, átfontolni. — 1881-bői. (Phil.) perpendere. —
A régi irodalom nyelvében csakis meggondolni, megfontolni. (NySz.) —
A „durehdenken^ fordítása.
Áthozat, Szabó József 1848. (Hány.): translatum. — Pukynál
(1830): általtétel. — iliv. Msz. (1845): átvitel. — Az éthozat egy szótá
runkban sinos meg ; áthozatal: übertrag SimB. (1899).
A tilla. Az atilla, eddigi tudomásunk szerint, először Gr. Desse'wtf'y Józsefnél (1817) van följegyezve. .Tűrheti) ez a szörösködés
(fésületlen szakáll) Atilla-mentében vagy Zrinyi-dolmanyban, mely a
tnrzoinborz artzal összefér, de mikor frakba búvik a múlt századit
alak, olyiyan az, mint p. o. Jiunjrady János álló képe lenne pantalonban*. (Adal. 443.) — 1860 után a zsinoros téli kabátot ónjának mondták.
Átírni, Sándor István 1808 (Sí.).: átíalírni, transseribero, transnrnere, v. perseribere. — Bar. Vm. Tszt -bán (1807) átírás, iuscripUo,
átírt vagyon, inseriptionale bonum.
Átküzdeni, B e r z s e n y i (Szemere Munkái 2:255). — A
Mondolat kifigurázza.
Atlan-talan. A régi irodalom nyelve az atlan és talon képzőjü
melléknevek közt jclentösbeli különbséget nem állapitott meg. Alkal
masint Verseghy volt az első, ki arra figyelmeztetett, hogy ugyanazon
főnévhez majd atlanl, majd talont függesztve, különböző értelmű szókat
formálhatunk. A Lex -bán az exlegaMas-1 törvényetlenségnék nevezi s
hozzáteszi, meg kell ezt a magyarban a törvénytelenségtől (illegalitás)
különböztetni. — Mártonnál (1803) sorgeulos is gondatlan, unsorgsam
is gondatlan, ellenben már 1823-ban amaz gondtalan, ez gondatlan. —
Így váltak el egymástól, szemellen és szemtelen, kegyetlen és kegytelen
(ungnadig', kellemetlen és kellemtelen (ohne anmuth).
Á tló (diagonalis) B a r c z a f a l v i 1786. (M. Hirm.). Nála voltaképen átalló. — Bolyai rövidítette meg (Math ), nem éppen szeren-
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esésen. — Átlag, durchschnitt Hall. (1851); állagún, Bal!. (1857). — CzF.
ez utóbbiakat nem fogadta he,
Átmérő, Apáczai Csere 1654 (linó.): diameter. — Nála voltaképen
áUalmérö. — C (ivek Geographíájában (1817) áltmérő. — Tzs. (1835)
.tnézet. 1831-1 ta (f’hil.) álnézeten tanítás, tabellaris methodus. —
A
cukorban (3:410) „rövid átnézetét adá a magyarországi iskolák
állapccjának". — Atnezet, uberblick Tzs. (1835).
Átszellem ülni,.! ósika 1813. (Zrínyi a költő). Vö. Ny. 27 :116.—
Csakis az át igekötő kíséretében járatos.
Áttétel, Foga rasi 1843. (Kercsk. Szt. és 1845). transport, nbertrag, üborsetzung.
Átvám , Fogarasi 1845 (Szt.) „durehzoll", bevám, einfuhrzoll.
lávám, ausfuhrzoll. — Nehezen tőle valók, mert áz 1843-ik Keresk.
Szótárában nincsenek meg, a kivám pedig megTan Kiss Mihály Ujd.
Szav. közt 1844-ben. — Erre a mintára van a iáét, answeg Ball.
(Í854). — Mindannyi szolgai fordítás.
Avatag. Székelyföldi tájszó (Tsz). — Baróti Szabó Dávid vezette
be az irodalomba. (SzD. 1784): régi, avas, kopott, vásott, viseltes,
avott, avult értelemmel.
Avatatlan, K a z in c z y 18ll (Töv. és Vir. 13. 1.) non initiatus
(Kreszn.). — Avatlan, uneingewciht a Mundolat indexén van. —
felavatni, Tzs. (1835).
Avatkozni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): avatkozni
valami dologba, immisceri, intricari, involvi Sí. — A nép nyelvéből
véve, valamint a Gyöngyösinél előforduló, másjelentésíí avatkozó* is
(NySz.) introduetio in ecclesiam post puerperinm". — Beavatkozni
interveuire, beavatkozás, ingessio, Fog. (DMM. és 1836).
Ázalék, F ö l d i 1801. (Term. Hist.). — A nép nyelvében előbb
is megvolt, „levesféle" értelemben. ■— F. adta neki az „infusnm"
értelmet, a mit a mai orvosok fnrrámtmát is neveznek. Tőle van az
ázalék-féreg is: infusorium.
Kovács Mihály 1807. chcmiai műszóul
alkalmazta, „digerenda, solvenda res“. (Chem. 2:215). — Azalag,
infusorium Kimoss 1835. (Gyal.)
Azonos, F e jér 1810 (Lex. 219 szerint). — „Fejérnél az identica
definitio ugyanazonos meghatározás, hol a pronomenbül koholt adjectivnm azonos (mondja Verseghy i. h.) szintolyan, mint énes, tees, ős,
minkén, tikes, őkő’s volnának". — Azonosítani, (F’hil. 1834).

Bál) Bal

B.
Bál). E szó „pnppa” értelemben régi; a pillangóknak stb. tok1
zárkozott állapotára Földi alkalmazza először. (Term liist. 1801) T. ,Hebábomi magát” egy szótárunkban sínes meg.
r
Babérkoszorú, M árton 1803. (8zt.): lorbeerkranz. — A
babért költői szóvá, Szemere feljegyzése szerint, Csokonai tette. Lásd
Kazinczy Ítéletéit a babérról, repkény alatt.
Badar, K a z in c z y 1831 előtt. (Pandckt. 5: II). — (CzF.
szerint) Vörösmartvnál is: .Badar beszédek, ugy-e bár?” — Kunosá
nál 1835: badarbeszéd, sok haszontalan beszéd, csövet, das kauderwelsch; Fog.-nál (1838): hadarni, schnappcm, kandern; badar,
schnappernd; badarbeszéd, kauderwelsch. — A nép ajkáról. — Vö. Tsz.
hadari-badari: szeles beszédű.
Baj. A baj szót „betegség" értelemben a régi nyelv nem ismeri,
Márton, Kreszncrics sem. — Agybaj még egy szótárban sínes meg ;
gyomorba), mellbaj, szembaj, szívbaj, Tzs. (18351; tüdőbaj, CzF.
Báj, B a c s á n y i (Szemere Munkái, 2 :255). — A szó régi
(NySz): csak a mai értelme van tőle. Utána használják Kisfaludy S.
(peld. bdjfuvalom, bájhang, bájhatalom, bájkötél., bájkép, bájöv, báj
szellem, bájtár stb.), Verseghy, Kaz. Berzs. stb. — A Mondolat roszszalja. — Bájhang, bájkép Tzs. (1835); bájdal, vö. bájdalú zenér.
Báj ólai. A szó inoantare értelemben régi, (NySz.). — B a e s á n y i
1788. (Magy. Mtiscnm, I : X il): „Dante volt első, ki az ö tájoló versei
által az Olasz nyelvet megkedveltette”. — Sl.-nál is megvan: „illecebrosus” jelentéssel. — Kazinezynál (1813): az ének lágy hangzatja
elbájolja a fület. (Ered. Mont. 1:21).
Bajor. Megvan már Mártonnál (1808), de a Mondolat még 1813-ban
is rosszalja, hogy a régi bavarus helyett bajort kezdenek mondani.
Bajtárs, I. -társ.
Bakó. A régi irodalom (NySz.) nem élt vele, noha C., és MA.
szótáraiban megvan. — SzD. terjesztette cl.
Bal. — E jelző átvitt értelmű használatára egész Gyöngyösiig
2”

ISalanya Barangolni
csak egy.példa van a régi nyelvben: balüíht (NySz.). — Gyöngyö
sinél: balsors (1695. Palinod. 133) ég balszerencse :Mur. Vén. Előb. 2);
Falndinál balhir : SzD.-nál balszél (NySz.); Sl.-uál: balértelem; Tas.
(1838;: balcsMag, balértés, balházasság, balhiedelem, balhit, baljós,
baljóslat, balmagyarázat, balsiker, balszokás, balvég, balvélemény, stb.
Bálanya., P a k li A1 bért (Vaduay Károly füljegyzése szerint :
Fővár. Lapok 1879:28. sz.: ,P. A. csinálta a szófaragók kigúnyolá
sára0. Vö. Ny. 8:130).
Baleset, K ó n y i Ján os 1779. (NySz.). — Németh Antalnál
s (Ezópus élete és fabulái 1770—1780 közt, 223 1.).
Balga. — Elvonás a balgatag melléknévből, a lenge és lengeteg
(NySz.), kerge (Tsz.) és kergeley (NySz.) egyjelentésíi szópárok min
tájára. — Ha a balgatag és bolygatag csakugyan egy eredetű, akkor
balga a bolygónak felel meg. — Szótárilag először Phil. 1831-ből.
Bálna. „Balaena0 a régi nyelvben csakis czethal. — Földi, mint
természettudós, az emlős állatot nem nevezhetvén halnak, egyszerűen
átvette a baMnát. — Bálnára rövidítve Bugáinál (Szh. 1843) találom
először.
Bámulat. — A bámul igéből a régi irodalom nyelve csak a
bámulás, bámuló főneveket fejlesztette. — Bámulat először Kunossnál
1834. (S/f.); bámulatos (Tzs. 183Ö).
Bankár, F o g a r a sí 1843. (Keresk. Szót). Vö. Törv. tud. Szót.
I.
és 1L kiad. banquier alatt. — Az előtt a köznyelven bankér vagy
bankír, a nyelvújítóknál még bankár, sőt pénzcsümiik is, vagy pénz
kereskedő (Jelenk. 1:20).
Bankjegy, H e lm e o z y 1833. (Jelenk. 696). Szótárilag először
Tzs. 1835-ben; előbb banknóta vagy banklevél.
Bántalom. A eodexekkorában élt, de azután kihalt szó. — Sán
d or Is tv á n élesztette föl 1808-ban: „offensio, laesio" jelentéssel. —
Új hajtásai: bántahnas, beleidigend Fog. 1836, bántalmazni CzF. 1862.
Bányászni, S án d or Is tv á n 1808. (Sí.). Az ige a régi nyelv
ből nem került elő ; annál különösebb Apáczai bányászat (metallum)
szava. — Sl.-nál mind a főnévnek, mind az igének már a mai értelme. —
A főnév megvan SzD.-nál is, de nem tudni melyik értelmében ?
Mártonná: bányászat (1811) még mindig a. m. erz, metall.
Barangolni, M árton 1807. (Szt.j: „széjjel koborlaui, kószálni,
herumlaufen. — A nép ajkáról véve. — Tsz.-ban nincs meg.

Bárgyú—Begyet;
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Bárgyú, B a ró ti S za bó D á v id 1792. (SzD.): „szelíd, jám
bor, egyiigyű“. — Sí. nem ismeri, csak utal SzD.-ra. — A nép nyel
véből. Vö. Tsz.
Beadvány I. Föladvdny.
Bebizonyítani, M árton J ó z s e f 1809 (Szt.) erweisen: béhizonyitni/ erweialick; bebizonyítható; erweisung: bébizOnyitás. —
Bebizonyodik Tzs. (1838). — A NySz.-bcn csakis megbizonyítani.
Becsár, P u k y K á r o ly 1830 (H. TörvJ: pretium acstimationis. — Szirmaynál (Gloss. 1800): „becsű szerint való ár“ ; Szlcmcniosnél (1823) beceübeli ár; Fog. (1833): biicsűár. — Becsérték : schStzungswerth. Ráül (1853).
Becslő, S te tt n e r 1832 (Törv. szerint). Fala a Váltójogban
bccslcni am. honorare és becsiéi: honorans. — Császárnál: névbeesülő. — Tzs. (1888): becsiéi már seliatzer. — Előbb s a nép nyelvén
ma is : becsüs.
Becsvágy, H e lm e c z y 1834 (Jolcnkor 422): ekrbegierde, ehrgeiz Tzs. (1838). — Tzs. (1835) és Fog. (1836): becsiiletmiyy.
Becsszomj, becsszomjas, Ball. (1654). — Ezekben a becs a ,becsület* értel
mében van véve.
Beczikkelyezni. P á p a y S á m n e l 1807 (Veszpr. Tiszti Szót.):
„Bétzikkelyezni is lehetne szint azon jussal, mellyel tsináltuk az inarticulare szót* (159).
Azelőtt törvénybe iktatni volt a neve.
Beókelni. Az ék (enneus) főnévből a régi nyelvben csakis az
ékezni ige fejlődött. Vő. NySz., 81. — Beékel, beékez: einkeilen Tzs.
(1835).
Befolyás, Folncsics 1807 (Alv. 9). — Az „einfluss* forditása, át
vitt értelmében. „Olly szolgai fordítás — mondja Verseghy (I,ex. 241) —
és olly járatlan a magyarban, hogy majdnem olly nevetséget okoz,
mint a beképzéserő, einbildnngskrafl*. — Ez utóbbi is Folnesicstól
való. — Befolyásolni, befolyásos Ball. 1881.
Begyakorolni. A gyakorolni igéhez, a -NySz. szerint, a régi
irodalomban igekötö egyáltalában nem járult; Krcszn. sem ismeri
még. — Először Ball.-nál (1854) találom: „einexereiren“ .
Begyes, K a z in c z y 1808 (Töv. és vir.). Elég különös tőle, a
jó izlcs emberétől, hogy ez inkább pórias kifejezést a jégszivü úrhölgyekre alkalmazta. — A Mondolat meg is rója, valamint az Oest.
Ann. is (1809. július).
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Behozni Belépti

Behozni, „einholen'- értelemben. Csak 1870 körül kezdett Pes
ten lábra kapni. Legelőször Komáromy Lajos rótta meg. Ny. (4:26).
Bék, Kalmár György 1770. (Protlrouius 378. Vö. Ny. 29:166.). —
Elvonás a békés melléknévből. — Sándor István így nyilatkozik róla:
„Ha békesség jól mondatik, tollát minden bizonnyal iéfes-böl való ; ez
pedig óeVc-ből". (Sokf. 7:170'.
Békejotoh. Egész 1862-ig (CzF.) egy szótárban sincs meg. Talán
az 1861-iki országgyűlésen hangoztatták először.
Bókülni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): pacari, paeem iniro
reconciliari. — Összebékülni Tsz. (1835); megbékiilni Tsz. (1838);
kibékülni Ball. (1857 .
Bel-. E szó úgy viszonyúik a belé-hez, belől-höz, belső-höz, mint
az al az oís-hoz, alól-Uoi, alsó-bim. Feltűnő, hogy a régi nyelv a bel-1
mégis csak mint igekötöt (bel-dugni, bel-futamni, bel menni stb.) ismeri,
do mint közmolléknevet nőm, holott az al- (1. ezt), éppen mint melléknév
gyakran előfordul benne. Barczafalvi (1787) volt az első, ki a szárma
zékokat lehántva róla. a bél-1 mint melléknevet kezdte használni:
„Belváros fő vagy belső város, a minek hostátztza van.“ (Szigv. 1: 674).
SzD.-nál megvan már a bel-foldi, bel-dolmány (a mai; mellény), helvoUa
vminck (intoma constitutío), bclbaj, bel-ero (virtus)) bel-emtka (torzsa,
1. moszt alatt); Sí nál: bei-risztön, a Mond. (1813) kifigurázza a bel
becsét ; Bugáinál (1833) bd-rész és bel-terj, belterjes; Társ. (3:374):
beMenger; Kanosánál (1834): bel érdem; a Gyalulatban belérték; %
Tzs. (1838): bél-gát, bel-hctorú, bel-hám, bel-kapr.solat, beltelek, bcl-viz.
Ellenben bélszerkezei, bel-igazgalás. bel-ügy (Fog.) csak a negyvenes
évek közepétől fogva stb.
Béla = Albert. - S á n d or Is tv á n 1801. (Sokféle B: 245):
„Hogy Albertam hajdan a Tótoktól Bielinek mondatott, s abból szár
mazott a mi hajdani Béla nevünk, mely is, a mint a régi levelekből ki
tetszik, nem egyéb Albertnél, az immár bizonyos*. - Adalbert (Kreszn.).
Belátás. A régi nyelv e szót nem ismeri s a latin perspicaciának megfelelően általlátással él. (NySz.). — A német hatás a XVHL
század végén meghozza az „emséken* s „einsicht* szószerinti fordí
tását is. (Sí. és Bar. Vm. Tsz. 107. 1.).
B elépti je gy. Az 1833. évi Társalkodó szerint (69 1.)- „Peter
Fischer* a pesti redoute bérlője már Belépti jegyeket nyomatott.
Ugyanígy Honmíív. (1833 ; 154 1.) s a retonrbillet: térti jegy. — Bayer
József szives közlése szerint, a nemzeti szinház megnyitó előadása

Rel-eiő—Bérkocsi
színlapján is 1837-ben : belépti jeg-y; azelőtt biliét, bűét; a mai belépti
dij (Ball. 1854) helyett pedig 1799 és 1622-i sziulapokon : „beme
netel ára* ; a Nemz. Színház első szinlapján: bemeneti ár. — A Bp. Kirí.
ok nélkül erőltette a belépő dijt. Vö. Ny. 25: 5<i2.
Bel-erő. B á ró ti S z a b ó D á v id 1792. (Kisd. Szt.): Nála:
virtns. — Később Toldy az intensitas-ra ajánlotta: „Sebődéi primus
hane vooem proposuit". (Szóhalm. 81.)
Bellebbezni. Az „internirung* Magyarországon csak 1849-ben
jött szokásba; a magyar neve Ball.-nál (1851) van legelőször.
Belsőleg, F o ln e s ic s 1807. (Alv.85, 53). Ugyanitt: külsőleg. —
Azelőtt belsőképen, Iciihöképen Sí.
Belügyministsr, H c lm e c z y 1834. (Jelenkor 438).
Belváros, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigvárt). — Azelőtt belső
város. Vö. M. Hírmondó (1780): „Bétsnek belső és külső városában
76 oskolák vágynak". (532).
Belzet, F o g a r a s i 1845. (Szt.). Ha a „rubrmn" — így okos
kodhattak — fehet, akkor a „nigrum": lehet. — JMzeni: internircn
Ball. (1851).
Beírnék, N y u la s F e r e n c z 1800. (Érd. Orv. ) : XXX) contentum". A mineralis vizeknek imé e következendő nevezetesebb
hennákéit találják a kémikusok". (1:9). — Inkáit, gelialt Ball. (1890).
B biiső, H e lm e c z y 1833. (Jelenkor 710): innig. — Tzs (1885)
innig még am. belső, de már Fog. (1836) benső.
Benyomás, F e jé r 1810. (Logica, 1): „eindruck", lelki érte
lemben véve. — A Mondolat természetesen kifigurázza. Verseghy
podig megjegyzi, hogy „deákbnl és németből betű szerint fordított
szó, melly nálunk tellyesscggcl szokatlan metaphora". (Les. 229).
Beperelni. Az „einklagen" még 1848-ban is (Fog.) „bepana
szolni, bevádolni, törvénybe, pörbe idézni". Csak 1853-ban lesz:
beperelni.
Bérencz A „iuiethling" Mártonnál (1823) még zsoldos; de mint
hogy a „miethe" : bér; a „ling" pedig mez, már 1835-ben (Tzs.), azon
ban még dőlt szedéssel.
Bérgyilkosság, P á p a y 1807. (Veszpr. Tiszt. Szót.).
Bérkocsi, S á n d or Is tv á n 1801. (Sokf. VII : 116). Egy kötet
tel előbb (1799) még béres kocsi. — Bérruha: livtée Ball. (1890);
bérszolga, Tzs. (1835).
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Bérlemény—Betartani
Bérlemény, S án d or Is tv á n 1808. (3F: pachtgnt.).

Bérlet. A nemz. színjátszó társaság Pesten 1795 Pünkösd hava
10 napján kelt tndósitásában már így van nevezve az abonnement. —
Az „abonnement suspendu", Bayer József szives közlése szerint,
Pesten 179ő-ben: a bérlet felfüggesztése; Pcesctt 1822-ben: előfizetés
felfüggesztése, ugyanígy még 1800-ban is (Honmüv. 82). — Kunosánál
1835-ben (Gyal): foglalkozási, clöbérlési szünet, vagy bérszünet. —
Fog.-nál (1836) : bérletsziinés. — Ball. (1846) : bérletszünet. — 1840-ban
(Honderű, 1:175), még bérfolyam, noha már Tzs. (1838): bérletfolyam.
Beszámítás, P u k y K á r o ly 1830. (Törv.) : imputatio. — Be
számítható, zureelmnngsfShig Ráth 1850.
Beszély, B a jz a 1830. (Mnnk. 4 :133): .az úgynevezett novella,
melyet mi magyarok beszélőnek nevezhetnénk. - Fog. (1830) beszély
1. bcszc ; ez pedig nála am. erziihlung, novelle. A óesze szót Szemere
ajánlotta az erziihlungra (Kazinczy Pandekt. 5:11). — A beszély ön
kényes tovább képzése a Münch. Cod.-ben is előforduló besze szónak
Ha ez utóbbi nem hibás Írástól van, úgy a legrégibb példa az elvo
násra a magyar nyelvben.
Beszerezni. A régi nyelvben csakis „valakit valahová beszerezni'
jelentéssel: unterbringon (NySz.). — Benyáknál. 1783. (Okos Elm. 104):
„a jó gazda nem más végből szerez be rakásra mindent'' ; itt tehát
einkanfen, einsehaffen.
Beszüntetni. Még som CzF.-nál, sem Ball. Telj. Szt.-ban nincs.
A Nyr. már 1874-ben megrótta (3:171). — Szótárilag először Báli
nál (1890).
Betáblázni, Fo g a ra s t 1842. (Jogtani Műszókönyv). Az intabulnrc szószerinti fordítása. — KUáblázni (Tzs. 1838) még csakis
austSfeln; Fog.-nál (1842). extabulare.
Betanulni. Az „eiustudiren" Mártonnál (1823) még beletanulni,
megtanulni ; azonban Tzs. (1835) már betanulni. — Betanítani, Ball
(1857).
Be tartami. Az „einhaltcn" nak ezt a badar fordítását, (p. „néni
tartják be a szabályt"), a Nyr. már 1873-ban megrótta. Még egy szó
tárban sincs meg.
-beteg. — Észbeteg, Bajza 1830 (Műnk. 4:92): „az észbeteg
is nevetésre fakad, ha olvassa." — Tudtommal ez az első példa az efajta
képzésre: elmebeteg Fog. (1845); kedélybeteg Ball. (1881); lázbeteg,

Hetét -Birlalui______________________
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még dőlten szedve, Tzs. (1838); mellbeteg, Hall. (1854); szembeteg,
Ball. (1872); szerelembeteg, Ball. (1854) stb.
Betét. Mártonnál (1823) betétei. - Hetét, einlage Tzs. (1835).
Betéve (könyv nélkül) Faludi 1748 (KySz. és Kreszn.)
Betűrend, S á n d o r Is tv á n 1801. (Sokfc V ili: 44). ■ Betű
szedő, Márton 1803 (Szí.), előbb betűrakó (NySz.). — Bciüszcrinti Tzs.
(1835), előbb betüszerint való.
Betyár, B a r á t i S za b ó Dávidnál: nötelen, rátartós paraszt
legény (1792); SI.-nál a. m. nyalka legény, stntzer. — U. o .: betyárkoríni, a. m. nyalkáskodni.
A nép nyelvéből. — Majd minden megyé
ben más jelentése voll,
Bevógezni. A régi irodalomban csakis elvégezni. — Be igekőtövel sem Mártonnál, sem Krcsznoriesncl, noha Szaklányí már 1795-ben
Magy. Merk. 42 1.) kifigurázza. — Szótárban olöször Tzs. (1835). —
Bevégzctt, absolutus Kimoss (Gyal.)
Bevételezni, B a 11 a g i 1854 (Szt.): vereinnahmen.
Bevonat, fn. B á llá g i 1864 (Szt.): überzug, bosehlag.
Bibomofc, K u n o s s 1834 (Szí.). — Tzs. (1838) nem fogadja el.
Billegény, K a z in c z y (Lev. 5): „A barázda-billegetőt billegényaek neveztem”. (437).
Billentyű, M árton J ó z s e f 1807 (S zt): billentő a klavirban;
billentyű a flótán”. — Hclmcczy (Berzs. Vers. Vili.) Márt.-ra utal. —
Billentyűzet: tastatur Tzs. (1835); billentyűzni. CzF. (1862.).
Bírálni. A régi irodalom nyelvében a. m. bíróvá tenni, bíróul
elismerni: „Megbírált ember” a., m. bírónak ismert, (NySz.). A recen
sere, eritisare azelőtt: megítélni, megrostálni.
Márt. (1823) megvan
már bírálás, meyblrúlás (kritik); bíráló (kritiker); megbírálni (kxitisiren); könyvbíráló Irccensent). — Bírálat, Kimoss (1834). — Elbírálni,
bcurtheilen, Sim. B. (1899).
Bírálom, K is f a lu d y S á n d o r 1825 (Műnk. 4:42 és 5:5):
.fejedelmeknek lesz országuk, nem kényúri biralmok”. — A birodar
lom syneopéja. — A „traglahigkeit“-ra is ajánlták. (Ny. 4:118).
Bírlalni. Mikor 1848 után az „új törvényhozás” m(iszótárát meg
kellett csinálni s az .inhaben, inkabung, inhaber”-re szintén egyazon
törzsből fakadó műszókat kellett kigondolni, az' önként kínálkozó
bírni, bírás melle lehetetlen volt a 6*ró-t (riehter) oda illeszteni. Bárki
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volt is (tatón Zádor ?), a ki a birlaló Szót javasolta, szerencsés válasz
tást tett. Az érlelni, foglalni, kérlelni stb. analógiája hathatósan támo
gatta a birlalni igét. — Először Ráth Györgynél 1853 (Új trtrv. miíszótára) forrt’ 1elő a bír, bírás mellett a birlaló; azután Ball.-nál (1854).
Birtokolni, Benvák Bernát 1780 körül. (Vö. Ny. 30:426) és

F i i g a r a s i 1KM. (HMM. „nsuroborare*.). — Birtokjog (Tzs. 1838.)

Birtokos. Molnár Albertnál a. m. pollens viribns, et opibus,
facultatibusque. — Mai jelentése: Baróti Szabó Dávid 1779. (PM. 1:57):
„Mikoron a birtokos-ér jószágba kirándul*. — Földbirtokos (azelőtt
csak földes úr, Márt.) Tzs. (1835).
Bitó. A bitó-fa megvan a nép nyelvében is. (SzD., Tsz., Kass.):
értelme SzD. szerint az a fa, melyhez kötik a leülendő vagy fejő
marhát: colmnuu penes maecllum, oui alligatura secnri perculitiir et
mactatur pecus. (Kass. 1 : 325). — Ebből vonta el S án d or Is tv á n
a bitót, azt állitván, hogy ez a régi nyelvben mészárost és hóhért jelen
teit (1808. Told.). Igv jutott az irodalom nyelvébe. — Tzs. (1838)
szerint hóhért is, pelengért is tesz.
Bitorolni, H e lm e c z y (Kunost? Szf. 1834). A nép ajkán élő
bitói = bitangol igét (Márt. és Ny. 11 : 148) H. hihetőleg kopott alak
nak tartotta s az így „kijavított* bitorol alapból vonták el aztán a
bitor névszót, a vándorol és vándor (1. ezt) analógiájára. — Bitorló
(usurpator) Jelenk. 1: 37.
Bizalmatlanság, K a z i n c z y (Szemére Pál Munkái 2 : 255).
Vö. bizalom.
Bizalom, G y ö n g y ö s i 1700. (Char. 171.) Vö. Ny. 27:157. —
A bizodalomból összerántva. - Sok efféle syneopét megkísértettek:
késeiem (Told.: Ilarantják. Nyr. 10 :216), iratom, bírálom sth. — Szitódy
Áron elbeszélése szerint egy öreg táblabini, a neologusokat boszszantva, a „periculum in mora-t* így fordította: reszelem van a késeiem
ben. — A bizalom-hói lett, a hatalmaz, oltalmaz mintájára : hizalmazó,
mandans és a bizalmazott, mandatarius (Bar. vm.) — Bizalmas Knnoss
1834 (Szf.). — Bizaliiá Ball. 1851. (Legúj. m. szavak).
Bizomány. O e o r e h 1804 (Törv. Szt.). Nála a üdéi commissnm hitre bizomány. — Pethónél 1814. (Nemz. Gazd. 1: 219), eomraissio jelentéssel. — Verseghy a deposituin legjobb nevének (Les. 134)
a bizomány-1 tartja; u. o. bizományos: depositarius. — A Mondotet
rosszalja.

Bizonyíték—Bit
Bizonyíték, F o g a r a s i 1836 (MN. Szt.): beweis. — Ma inkább
„beweismittel, bclcg", Ráth (1863).
Bizonyítvány, Stottner 1832. (Vált.) és Társalkodó (V: 169). —
Fog.-nál 1833 (DM.M.) bizonyítvány: docrnnentum; bizonyítnuíny:
probatum.
Bizonylat, K im o ss 1834. (Szf.). Nála ,boweis,-)[proho-: Ball.
(1890) „beleg és docuiueut“ is. — Vö. Ny. 2:267.
Bizonyosúlni, B on yáb Bern át 1783 (Okos Elm. 4), a. m.
bizonyosodni.
Bizottmány, Először Kiss Mihálynál (Ujdon m. szavak) 1844-bcn.
Első jelentése: depositum; de már 184S-bcn (Honderű 2:17) és 1848-ban
(Fog.) eommissio is. — V(J. .honvédelmi bizottmány*. -Hibás képzé
sét illetőleg 1. Ny. 1:363. — .Ma már kihaltnak tekinthető.
Bizottság, P á p a y S ám u el 1807 (V’eszpr. Tiszt. Szét.):
„A deputatio lehetne meglnzottság, minthogy a deputaiio valamiben
megbizottatni szokott'. (178). — A meg szócskát gr. Széchenyi István
kezdte elhagyni. (Türv. tud. Szót.).
Sokáig, még 1834-ben is, a
commissiot biztosságnak is nevezték : „Az 1791-beli 64-ik törvényezikkben kirendelt „országos biztosságok* (Jelenkor 3 :421).
Bizton. A nép nyelvében csakis a bizton-bátran összetételben.
Külön választva legelőször Kreszneriesnél találom „confidenter* jelen
téssel. — Biztonság: sioherheit Ráth (1853). Ez utóbbit a Ny. eleinte
nem helyeselte s a biztosság-ox ajánlotta helyette, de utóbb Thewrewk
Emil megmutatta, hogy kifogástalan szó és szükség is van ni. (Ny.
10 : 71). — Közbiztonság Ráth (18Ö3).
Biztos, F a lu d i (NySz.): tutus. sceurus (Sí.). —SzD.-nál a, m.
meghitt, továbbá: commissarins és Sl.-nál eommissionatns is. - Biztosan: bízvást, bizottan (Szil.)
Biztosítani, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor i : 21): garantiron. —
Ugyanaz évben Stettnemél (Törv.): asseeurare.
Az asseenratoria
societásnak sok neve volt: tűzkárvédő társaság Pukynál 1830 ; jégkár
mentő intézet (Jelenkor 1832); bdtorságosíiás Kölcseynél; bátorosilás
Kunosánál; tüzkárvállsági egyesület Szlemeniesuél (Törv.)’,; végre bizto
sító társulat Fog. (1842),
Biztosíték, H e lm e c z y 1833 (Jelenkor: 293). Fog. az 1836-i
szótárába még nem vette föl: nála a garautia: kezeslet, kezesítvény
(DMM.). — BizlosUékolás (Ny. 1:364; BaU. 1890).
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Bocs, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): medve kölyök. —
Sí. nem ismeri, csak SzD.-ból idézi. — Az erdélyi nép nyelvéből.
Bodor, Kazinczy vonta el a búdorog igéből: „bodor lovancz,
irrender rittor* (Pandekt. 5:14), valamint Verseghy a kóbor-i a kóborup-ból. Ez megélt, amaz korán elhalt.
Bohóoz, Kunoss 1835 (Gyal. 11:78): bajazzo, pojácza. — Tzs.
(1835): hanswurst. — Alkalmasint az olasz szó is hatással volt reá, noha
Kunosánál (Gyal.) még egyéb ilyen -óczos képzés is van, péld. bajmóez: pedant.
Bohózat, II e 1m é c z y 1832 (Jelenk. 37). — Itt még a. m. bohóskodás : „ezt ők alacsony bohózatnak, nevetséges kónyeskedésnek mond
ják*. — 1833-ban (Társaik. 61) már „posse*. — A -gat „képző" egye
nest a melléknévhez van függesztve, mert bohózni ige nem volt s ma
sincs. — Bohózatot Toldy (Mszt. 1858).
Bojtár, B á r ó i! S za b ó D á v id 1792 (SzD. 224.): „süvöltéseket (fütyülést) tesznek a bojtárok*. — A nép nyelvéből. — Sí.,
Kreszn.-nél nincs meg. — Eddig csak 1803-ból (Márt.) ismertük. —
A nép nyelvéből véve. — Kassai szerint (Szókönyv 1: 339): „bojtárja
vagyon a juhásznak, kanásznak, gulásnak, tsikósnak és szőllő-őrnck*.
Bók, K u n o ss 1834 (Szf.): fejlmjtás, compliment.
Elvonás a
bókáim igéből. — Tzs. (1838) dőlt betűkkel nyomatja, jeléül, hogy
még egészen új. A Phil. Szt bán (1834) a compliment: „tetszelgés,
hajlongzat* ; a Társalkodóban pedig 1832-ben hajladék (283. 1.)
Bókolni, B a ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „szundikálva
le-le ütni a fejét*. - Sí. nem ismeri, esak SzD.-ból idézi. — A nép
nyelvéből. Vö. Tsz.
Bomladni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): bomladék, ruina,
rudas. — Bomlasztani, SzD. (1792): fáéit labi, caussat ruinam. (Kreszn.).
Boncz, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): nyald ékesség.
Elvonás a bonczok-hÚ. (SzD). Lásd Ny. (13:315). — A másik boncz-ot
lásd összetételeiben.
Bonczkés, B u g á t 1833. (Orv. Szókönyv). Tévedtem, mikor a
bonczol szót (Ny. 13:321) Horváth ódámnak és a boncz elvonását
Bugáinak tulajdonítottam. A bonczol megvan már a XVII. században
(Vö. Adal. 363. 1.); a hontz pedig megvan már Nyúlásnál 1800-ban.
(Érd, Orv. vizek I. XXX.) a bonezmesttr összetételben.

Boncztan

Bothtintctés

Boncztan, K u n o s s 1834. (Szófüz.). - Bugát boncztudománynak nevezte mindig. - Kimoss szerint a boncztan az, a mit az anató
miából az iskolán tanítanak, boncztudomány pedig a mit belőle tud
nak. — Bonczlcrem, Fog. (1848).
Bonyolódni, Baróti Szabó Dávid 1792. (SzD ). — A népies
„bogyol, bogyolál, bónyál, bongyol" irodalmi szóvá tétele. — Jelen
kor 1832 (1:11): „szerfelett nehéz és összebonyolt". — Tzs. (1835):
vcrwickeln, összebonyolít, ösxzilxmyolodik. — Kiss M. 1844. Ujd. Sas.):
bonyolulni. — Fog. 1845: bonyodalom, nyilván a bonyolodatom-ból egybe
rántva.
Ráth 1853 (Szt.): bonyolultság. — Ball. 18G4: bonyodal
mas. - Bebonyolodik, bebonyolít, Tzs. (1838). - Lebonyolodik, lebo
nyolít egy szótárban Rines meg.
Borág, K a z in c z y . — Saját följegyzése szerint (Pandekt.
5:13). Jelentése : — szölövessző. Vö. Tzs. (1838).
Borász. A „borbánig-tudományt* 1834-ben a Mádon alakult bor
kereskedő-társaság jrinczézetnet nevezte.
A mai borász, borászai,
a szótárak közül, először CzF.-nái (1862), s hozzáteszi „helyes alko
tási) újabb szó". — Ball. (1857) még borismerö.
Ború, Szcin ere 1817. (Munkái 3:163). — „Uelmeczynek —
írja Sz. Kazinczynak — két új szót vivék vásári ajándékul: ború és
derű. Az idén olyan jó iirmös lösz, hogy derűre-borúra iszsznk, monda
Fáy Mójzea bátyám. így a ború sanctionálva lehetne, annyival inkább,
mivel az már nyomtatásban is olvastathatok. - Fáy András Friss bokré
tájában (rnegj. 1818-baii): Tm csak derülni lássam komor borúdat~.
Borzalom, H o rv á th E n d re 1814 (Zirez Emi.}: „Ott szent
borzalmat gerjesztő Gothusi zárok"'. Ilelmeczy (Bprzsenyi versei 18161
egyenest neki tulajdonítja. —Borzalom úgy viszonyúik a borzadalomhnz,
mint a győzelem (1. ezt) a gyozedelemhet azzal a különbséggel, hogy
borz nem igotö. — Egyébként a borzadalom (Kunoss 1836) sincs meg
a régi irodalomban VB. NySz. — Borzalmas. Fog. 1836. -- Borzadály,
Toldy 1823 (Ny. 10 :215); borzadályos CzF. (1862).
Borzanat, Kazinczy 1815 (Ossian). Szemere följegyz. (2: 9.) és
Pandekt (5:14).
Borzongani, B a r ó ti S za b ó D á v id n á l megvan, a nép
nyelvéből véve, a borzongatni. — Vagy ebből elvonva, vagy a nyelv
újítók kedvelt ny képzőjével alkotva, aborzongani először Fog.-uál (1836).
Botbnntetés, H e lm c c z y 1832 (Társ. 1: 25)4: bastonade.

Botrány—Bőrönd
Botrány, S ze m é re 1834. — Szvorcnyi Feji. tön. és Szemere
Műnk. (1: 46). - Fogarasi 1833-ban a skandalumot botrdnkoak nevezte,
az emlék, érdek mintájára vonva el a botránkozik igéből. (Deák M.
Miísz. és Phil. Míisz.); ezt módosította azután Szemero botrányra,
miut a Bugát kedvéi#ct kedélyre. — Helmeczy a Jelenkorban 1832.
386. 1. csúf tettnek, Kuuosa (Szófiiz. 1835) bqtránkozol-nak nevezi. —
Botrányos, scandalös (Ball. 1843); botránytalan, unanstössig (Tzs. 1838).
Bozontos, F a lu d i (NySz.): villosus, birsutus, hispidus. - A
nép ajkáról.
Bökvers, S z e n tm ik ló s s y 1830. - „liökversek és eszmék*.
Ez a czime Honváry álnév alatt megjelent egyik munkájának. —
A ezimszó értelme: cpigramm.
Bölcselet vagy bölcsészei t A 41. Tud. Akadémia pkilosophiai
osztályának 1847 április 28-én tartott ülésén „Szilagy János r. t. indít
ványára azt végezték, hogy ezentúl mindenik tag, ha dolgozás közben
új műszót készít, ezt az osztály ülésében terjessze elő, valamint ha
valamely idegen nyelvű műszó magyarítása iránt kétségei volnának,
az ülés tanácsát és közremunkálását kérhesse, mely úton a kitűzött
czél, t. i, a pliilosophiai műnyelv kiegészítése CS összhangzatba hoza
tala idöjártával minden elhamarkodás és erőltetés nélkül elérhető a
mit az ülés jóváhagyott." — E határozat nyomán Szilagy János rt. ;
religio szónak magyarítására az egély szót ajánlotta, melynek szárma
zékai lennének: egélycs, egélyesség, egélytelen, egélytelenség: úgy szinte
a latin „philosophatur" igét magyarul így kivánná kitenni: bölcsei,
miliői ezek származnának : bölcselő —philosophus ; bölcselet — philosophema; bölcselettan = philosophia ; bölcselettanár — philosopliiae profossor stb., mely szavakban az ülés is megnyugodott.
De már az
1847 június 14-iki ülés jegyzőkönyvében ez olvasható : „A philosophus
és philosophia szókra a titoknok (Toldy) javaslatára, az egyik mnlt
ülésben elfogadott biilmd ige származékain kívül, a különben is már
közhasználatú és némely tekintetben jobban alkalmazható bölcsész és
bölcsészet szók is megtartandóknak liatároitattak." —Bölcsészet először
1843 (Törv.); bölcselőm 1851-ben (Ball.), alkalmasint az uralom minBöngoszni, B a r ó ti S zabó D ávid 1792 (SzD.) „bengézni.'
a magszedés, aratás, szüret után mczgérlcni, tarlózni, gerezdelni, böngézni." - Böngészed: naehlese Tzs. (1835).
Börönd, B a r c z a f a l v i 1786. (41. Hím.) Nála voltaképen

Bőrőzet—Bukni
börönde; századunk elején (Mondolat) bürSndö; Fog. (1830)már bőrönd. —
Készítési módja: ismeretlen. — VB. fa-öntl Ny. 1:45).
Bőrözet, B áró t i S za b ó D á v id 1792. (SzD. 57). „Superficios pclliculata rei 311011)118“. (ST.).
Börtön. A régi nyelvben hóhér vagy börtdnőr a jelentése.
(NySz.). Mai fogház, tiimlöcz jelentése előszűr Baráti Szabó Dávid
nál 1779 (PM. 1: Szótár) és Szí). (1792). — BSrtönösm (Jelenk. 3 : 92
és Tza. 1835).
Bőszülni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1784. (SzD.): „vadulni,
bolondulni: a marháról mondatik. “ — Ugyanott (18.1.) böszit: díiliit,
diihösit, fenesit.
Kétségtelenül a nép nyelvéből átvett szó. — Ebből
vonta el Kisfaludy 8. (Berzs. Vers. IX.) a bősz* melléknevet, miként
Kazinczy az enyhül-bői az enyhét. — A böuz-t eleinte főnévül is hasz
nálták : fúria (Kunoss, Óval.) és rabies canuin, luporuin (Daukovszky,
Lcx.); de már 1816-ban vesanns (Berzs. Vers. XI.) és 1836-ban b ogá
ráéinál: bősz. rasond, bőszillet, raserey, Bngátnál ez utóbbi: mania. —
Felbőszít, felbőszül, Tzs. (1838).
Bővítmény. A Mondolat rosszalja, hogy a bővítés helyett hasz
nálni kezdik; szintúgy a bővülményt.
Búcsúszó, F a lu d i (NySz.); búesúlakoma, búcsúlevél, búcsú
pohár Tzs. (1835); búcsiícsák, búcsúlálogalás stb. Ball, (1854). — Már
ton még 1823-ban is őúcsúró-val alkotja az efféle összetételeket.
Bujtvány, M árton (1803).
A nép nyelvéből véve. — Még
1835-ben is (Tzs.) bujtovány, az oltmány mintájára. — Fog. (1836):
bujtvány.
Bukni. A régi irodalom nyelvén bukni, megbukni csakis vizben
lehetett (NySz.)
SzD.-nál, bizonyosan a nép nyelvéből véve, már
a nyúl is megbukik; Sl.-nál bukás : lapsio, prnlapsio ; bukni, megbukni,
bukkanni, cadere, prolabi v. inclinari; buktatni dejieére, stemere,
detrudere, praecipitare; Mártonnál (1807) bukás már falliment is;
bukni, falliment maciién, fali Íren; megbukni a játékban ; megbuktatni,
zum falliment bringen.
Mikor Pctho Fcrcnez a Honnyi Levelekben
(1813) a eridát óultwiak, a lázongó városi népség megfékezését
ránezbaszeáés-aek s a tartalék-sereget zsmgorgatott sereg-nek stb.
nevezte, Kazinczy oly méregbe jött, hogy nem szánta volna , a bolond
nak újjait levágatni". (Kaz. Lev. 10 : 36fi, 378); ellenben gr. Dessewffy
József épen a hutíi-t szerencsés szüleménynek nevezte. (U. o. 475
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Buksi, M árton 1807 (Szt.): dickkopf. — A nép ajkáról.
Bura, B u gá t 1R36 (IW l) : recipicns. A borítani, burilani,
burulni gyanítható tövéhez, a 'búr igotöhöz függesztette az -a képzőt,
a csusza s uiég néhány efféle népies szó mintájára. — A Szh.-han
határozottan magáénak vallja.
Burgonya. A baranyai köznép ajkáról véve. Először Mártonnál
(1803), SI.-nál és Bar. Vrn. Tisztsz..-ban (1807). A szó eredetéről 1.
Ny. 23:420.
Burkolni, burkolat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.):
„nyalábba, tsomóba kötözni". — SI.-nál: „tsomólék, kötőlék*. — Ball.
1840.: burkolat: pfiaster, burkolattól, pflastcrstein. — Beburkoló* involutio 1831-ből (Pbil.)
Bumót, F a 1u d i (NySz.),
Busásan. M árton 1807 (Szt). Nála a. m. „durván, kémélletlcniíl, tiichtig, derb‘ ; sőt még Tzs. (1888) is: „cigensmnig, derb, grob,
tadttíg*: de inár Fog. (1848) butáim fizetni: tiichtig zahlen. - Ball.
(1890): reichlich. — A nép ajkáról.
Búskomoly, M árton 1803 (Szt.): tiofsinnig; n. o. búskomoly
ság. Vö. komoly.
Bútor, 0 e o r c h 1800 (Hőnyi törv. 2 :188,189). Nála a mobilia,
mcublcs voltaképen házi bútor ; magát a bútort supellex értelemben
használja; a mi csak szebb formája a régi butyor, bugyor és batyu
nak. — Bútorozni Kimoss 1834 (Szf.); bútorosai, Műnk. (Fíizérke 1885);
bútorzat, Fog. 1836.
Búvár. A régi nyelvben csakis taueher (ember cs madár), de
nem forscher (NySz.) — 1792-ben (SzD.) már „búvár elme" is, —
SI.-nál (1808) természet bánóra: naturae ventilátor, scrutator, physicus;
régiség-búvár Széchenyi 1831 (Vil. 251), ugyanez Helmeczynél 1834-ben
óság-búvár (Jelenkor, 320). — Fog. (1830) forscher is, valamint búvár
kodik forschcn is. Ugyanitt: történetbuvár. - Tzs. (1838): könyvbúvár. — Ball. (1857): búvárlás, das forschen. — CzF. (1802): búvárolni, búvárlat.
Buzgalom, H e im e c z y (Szvor. Feji. tűn. 27. cs 48. 11.). Min
denesetre 1813 előtt, mert már a Mondolat megemlíti. — Verseghy
szerint: _a buzgalom, bosszulom, látodalom, művedelem, mcliyekct
születések utánn harmadnapra saját attyok sem ért, mikép lehessenek
a buzgóság, hosszaság, játékszín, fábrika vagy műház uevok syuoni-
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murnái ?“ (Felelet 86.). — Képzése olyan, mint irgalom, szorgalom s
minden bizonynyal ezek szolgáltak mintaképül a következőknél is:
mozgalom: motus, Kimoss 1835 (Gyal.); bewegung, emeute Fog. 1836;
manoeuvre, Kiss Károly (1843); izgalom eleinte a. m. mozgalom Tzs.
1835. - Származékaik sokkal későbbiek : fmzgalmae, ciírig Fog. 1836;
mozgalmas, előbb rührig Ráth Msz, 1853 és csak 1867-ben. (CzF.)
kezdődnek a .mozgalmas idők*; izgalmas pedig 1865-ben (CzF.).
-buzgó. A fanaticust már a század elején mkbuzyómik nevezik.
(Szinnay Gloss. 1806; Bar. Vm. 1807; Sí. Márt. Szt). — Erre a min
tára, de hibás analógiával, a már 1838-ban (Tzs.) meglevő lutéuzgósdgból vonták el az ötvenes években a hilbusgőt (Ball. 1862). Újabban
— még egy szótárunkban sincs meg — keletkezett az ügybuzgó.
(Ny. 4:541).
Buzgólkodni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): fervere,
zelare, ardere in rém aliquam Sí.
Bűn-. Huniétól ős bűnléleménycn kívül a régi irodalom egy öszszetételét sem ismeri.
Újak; bűnjel Szűnt. 1806. (Gloss.); bünfeledés,
bűnpör, bünteti, bümiíd (Fog. I)MM. 1833/5); bimbónál, hindij. Imahely,
bűnrovtís, bünsúly, bűntárs, bűnügy (Tzs. 1838.); bűneset, bűnrészes,
bűnszerző, bűntárgy. bűntény, bűntettes (Káth. Msz. 1853); bűnbak,
Ball. 1872: bűncselekmény, biínkisérlet (Ball. 1890); bűnlajstrom (Sim.
B. 1899); biinbarlany, bűnfészek egy szótárunkban sincs meg.
Büezkülni, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.). — Ugyan*
nála: büszkélkedni, bűszkíteni. — Maga a büszke is aránylag fiatal
szó ft. NySz. és Ny. 20:318).
B ű t -. Összetételei közül; bűvkör: hexenkreis, még dőlt szedés
sel Tzs., (1835) előbb varázskör, bájkör: zauberkreis Tzs. (1835);
büvszer, talisman, Kimoss 1835 (Gyal.); bűverő, Ball. (1857), stb.—
Elbűvölni, Tzs. (1838), előbb csak megbúvóim, — Bűvölet, Nagy János
1845 (Hierolex). - A NySz. idézete Zrínyiből a büvöt-iöL, nem ide, hanem
a bövülni-ber, való.
Bűvész. Először Pák Dionesnól 1829-ben találom a bűvészet szót,
azzal a megjegyzéssel, hogy olyan, „mint a füvessel*. Mindamellett
azt hiszem, hogy a bűvész (Phil. mágus alatt) Heliuoezytől való,
mert Pák összeköttetése Hclm.-vcl kitűnik abból, hogy a mérleg is (pedig
ez kétségtelenül Helm. szava) Fáknál már előfordul, mielőtt a Jelenkor
megindult volna.
Bűvészet, CzF. 1862 ; előbb hivészséy, bűvészkedés.
Smv: Nyelvújlt. Szótára.
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Csáb—Csalit

Cs., Cz.
Csáb. Hibás elvonás a csábítani, csaholni igékből, mert ezek
csába melléknévből származtak. íNySz.). — Megvan már, Lovász Imre
tauisága szerint (Ért,), Széchenyi Világ czimti munkájában 1831-ben. —
Kunosánál (Szf. 1834) csáb: lockung, verführerische schönhnit, wolliistiger reiz. — Tzs. (1838) a csáb, a csábos meg dőlten szedve.
Csákó. A XVIII. század közepén a nép ajkán keletkezett szó. —
Kivonás a csákón, ntóbl> csábos melléknévből. Íróink közül először
Faluéinál és Adarni Szójegyzékében.
Sándor István (Sokf. 4:128)
igy nyilatkozik róla: „Tsákó vagy Tsákó-süveg nints igazán magyarúl mondva, mert Tsd&osnak vagy Tsákos-siivcgnnk kell mondani.
A magyar Süveg- és Huha-kéezitök (süvegesek és szabók) , igen jól
tudják, mi neveztetik 7V«Anak, mert az elsőknél a Süvegből hegye
sen kimetszett Darab, melly ollykor hátul lebotsáttarik, annak nevez
tetik, a’ Szabóknál pedig a’ Dolmánynak elölről való kegyes vége.
(Adalékok 286. ].}. — Vö. Szarvas G. (Ny. 12:481).
Csal-. Az így kezdődő összetételekre alkalmasint első példa
Bcnyáknál 1783 (Okos elm. 126) Jsakezcr: scductor, mivel vezérlé
sében tsal bennünket”. — S[.-nál: csal-ember. (impostor, deceptor);
csal-étek (esca, illccehrae); estükért (labyrinthns); csalsip ifistula illex,
aucupatoria): csulszó fvox alliciens).
Tzs. (1835): cealhang, csalmadár. Fog.-nál (1836): csalkép, csalszín, csatát stb.
Család. Régi szó NySz.; Vörösmarty elevenítette fel.—Helmeezy
a Jelenkor első két évfolyamában még háznép, nemzetségnek nevezte,
de azután ő is elfogadta. Ez okból a Pliil. Miísz. Helmeczynek tulaj
donítja ; azonban Stettner (Váltójog 1832) határozottan Vörösmartynak. — A Tud. tárban (4:10) elmondja Toldy, hogy „a család (famí
lia) szó ellen értekezések készülnek". Ez bizonysága annak, hogy e
szó még 1834-ben mily szokatlan lehetett. — Családfő, Kátk 1853:
családnév Ball. (1854); családtag Ball. (1872); családias, családfa Sím.
B. (1899). — Családosodul, családosaim egy szótárunkban sincs meg.
Csalékony, K n n o s s 1834 (Szf.) betrügeriseh: Tzs. (1838)
triigerisek.
Csalit. B a r ó t i S z a b ó D á v id vette a nép nyelvéből: .bok
ros tüskés, gazos kely“. (1792). — Szemem 1812-ben kérdi Kazinczyt

Csalódni—Csatár
(Lev. 10:212), hogy ez a kánsági szó : csalit nem annyi-e, mint Iabyrmthus ? — Fog. (1836): gcbüsch.
Csalódni. A régi nyelvben „sich tiuschen* csakis csalatkozni,
megcsalatkozni. A NySz. téved, mikor Mikes e kifejezését: „egyszer
ágy mástól meytsalódtam, veled úgy ne jáijak, attól tartottam*, akként
magyarázza, hogy itt a megtsalódni „sich tauschen“-t jelent. Nyilván
való, hogy Mikesnél a -megtsalúdik a. m. „betrogen werden". így van
Oz Mártonnál is a régicbb kiadásokban. Csakis 1823-ban lesz nála a
„tanschung* : megtsalódás. Igekötő nélkül: csalódni Tzs.. 1835.
Csalogány, K a z in c z y . „Nekem valaha jó néven vévé Bcnkő
József, hogy a Grasmiicke-t, mely igen kedves zengésű madár, csalo
gányunk neveztem el", (Kaz. Lev. 5:466.). — Sl.-nál allex, illex, pcllex is; Földinél moiacilla moduláris ; ugyanígy ugrány: kenguru.
A csattogány, erre a mintára, Vajda Pétertől.
Csalomány, S án d or Is t v á n 1808 (Told.): fraus, dolua.
Csáp, F ö ld i 1801 (Terin, hist.): csápok, fühlliönier.
szerint nem egyéb, mint a „csap’* megnyújtása.
Csapadék, B a lla g j 1844. (Szt.): uiederschlag.

CzF.

Csapat, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „cohors, manipulus,
agmen; tsomó, tzug, osztály*.
A Mondolat még megütközik rajta.
A nép nyelvéből véve. Csapatonként, csapatos, csapatosan. Kreszn.
Csárdás. Megvan már, mint tánez, 1843-ban (Honderű 2:19).
Csarnok. --- A régi szótárakon kívül csak az egy Zrínyinél for
dul elő. Innen idézi Helmeezy (Berzs. Vers. 1816: XII.), midőn c szó
fölelevenítését védi. — Mártonnál 11807): eiu bedeokter Gang. — Ma már
szcrc-száma sincs az összetételeinek, mindig a haile-t, gallerie-t for
dítón vele : előcsarnok Társ. (2 : 261): szincsamok, Kimoss, Gyal.
(1835): képcsarnok, műcsarnok Tzs. (1835); sercsamok, Ball. (1857);
oszlopcsarnok, Ball. (1872): árúcsamok, Ball. (1890) sth. A körcsarnok
az 1896-i országos kiállításon támadt. — Vásárcsarnok egészen űj.
Csúszna, corona imperialis, K a z in c z y .
Bugát módjára a
cxászár-koronábül összerántó. Nem is hinné az ember, hogy Kazinczy
tói való, ha maga nem dicsekednék vele. (Lev. 5:435).
Csatány, Jósika 1853. (Jiszther): éclat. Egy szótárunkban sincs
meg; ha Jókai nem használná, már reg feledésbe ment volna.
Csatár, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.): tirailleur. — Csatárláncz, csalározni, piánkéin (u. o.).

Csatatér- Csempészet
Csatatér, H e lm e c z y 1832. (Jelenkor). Erre a mintára: csata
dal, csatarend Fog. 183fi. csata-ló, Ball. 1847. stb.
Csatolmány. Az _acclusum“-ra a búrra iknak nem volt elegendő
a mellékút (1. ezt), mellékelmény, kapesolmány, kapcsolók stb., olyan
szó is kellett, a mely egészen megfeleljen a latinnak. „Accludere* Pukynál (1830) mcUéesatolni, tehát acclusnm: csatolmány (Hív. Msz. 1845),
Csatornázni. Először CzF. Nagyszótárában (1862), noha csator
násat, Ball. (1857).
Csattanós, B a lla g i 1857 (Szt.): éelatant.
Csavar, fn. B u g á t (Szt.) magáénak vallja, noha már Pák
Dienesnél (Vad. tud. 2:171, 195) 1829-ben megvan. — Csavarvonal
Tzs. (1835); esavarolni, még dőlt szedéssel (u. o.).
Csekélyiteni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — Csekélyedni (u. o.).
Cselekvény, B a r c z a f a 1v i 1786. íil. Hirni.). - Nála cselekvények — arták (iratok), s ngvanigy még Bárányamegye Tiszti Szótá
rában is (1807); de ugyanazon évben Pápay Sámuelnél, noha szükség
telennek nevezve, már a mai értelmében is. (Veszpr. Tiszt,.Szót. 17),—
Sem SzD. és Sí. sem Kr. nem veszi föl. — Hibás képzés, mert az
ige nem esclok-edi/f, hanem csel-e-kedik. — Cselekmény 1. cselekmény
Fog. (1848). — Legújabban értelem-különbség fejlődik ki a kettő között.
Csellem, B a r e z a f a l v i 1787. (Szigv.).
A Szemere foljegyzései közé kötött kéziratában igy vezeti le : „tscl, ágit, fáéit, patrat.
Hinc lsell: intense ágit, fáéit, eximie ágit. Hine tscllem ; aetio exiinia;
actio virtuosa. Mint a kétlem." A Őseim ige elvonás a cselekedni-bői.
Ez az okoskodás vezette Szemetét a jellem szó megalkotására (1. ezt). —
Csdtem Bajzánál 1830. (Műnk. 5:90) am. esclfogás.
Cselszövény, H e lm e c z y 1832. (Jelenkor 381). Tzs. (1835)
még dőlt szedéssel. — Fog. (Jogtani Műsz.) inég 1842 ben is eselszihietnek nevezi. — Döbrentei az intrigne és intrigantra a fonadék
és fdnadékos-t ajánlotta. (Phil.). — Cselszövő, Tzs. (1838).
Csempészet, C s á s zá r F e r e n c z 1,835. (Társaik. 69): „contrabando.“ — Már a régi irodalom nyelvében megvolt csempész,
artutus, arglistig, s inneu csemjiesség (NySz.). Valamint a régi csendeszböl csendesség, csendes révén Gyöngyösinél cseml lett, úgy lett Sándor
Istvánnál (Told.) csemp: fraus, dolus jelentéssel. Ezt a csempét Hel-
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meczy (Jelenk. 3:82) „dugárú* értelemben kezdte használni; ugyan ö
nála cacmpezm: schmuggeln (n. o. 22); csempe*, sehnmgglor (u. o.
2: 520); mig végre Császár Ferencz találta el az utóbb általánosan
elfogadott alakot. — Csempész, csempészni, becsempészni, rsempészkedni Ball. (1854).
Csend, G y ö n g y ö s i (Cup. 614). — Elvonás a csendes (*csendesz) mn.-bői. — Vö. Ny. 27:311. — Összetételei: csendbiztos, (Tzs.
1838); csend-étet (Hall. 1846).
Csendőr, H e lm e e z y 1834. (Jelenkor 80). Jelentése eleinte
ingadozó ; Helnieczyuél gensdarme, Szontágh Gusztávnál {Matt. Műsz.)
patronille. s azután egész 1848-ig (Fog. és Bloeh) polizeydiener, tehát
azonos a rendőrrel. Mai értelme csak 1850 után (Ball. 1852.) a Bach
illőben vált véglegessé. A gensdarme-unk eleinte sokfele neve volt:
örkatona, majd lovagőr és lovasör (Jelenkor, 1 :296. 460. és 614).
Csepegvény, J ó s ik a 1854 (Zöld vadász): „E szó híí fordítás
8 nem oly kemény, mint a görög stalaetit". Csepelének is nevezte.
(Ny. 27:116). — Boltnál (1857): csepegőig.
Cseppfolyó, B u g á t 1836. (Tsch.): tropfbarfüssig.
Cseppkő, B e r tá i a n f i P á l 1757 (VjL röv. Isin.): „mély bar
langokban, vagy pintzékben- is a' Stalaetites, vagy tsep-kö . . . . öszve
bemónyedik (176 1.). — Tehát nem Bugát alkotása. Vö. Ny. 25:562. —
Megvan Sl.-nál is: „tropfstein, tsepegés köve*.
Cserény, M árton 1807 (Szt.i. Nála : űeebte zum ohstdörren.
Ilyen forma „fonás* crtelme van Horváth Endrénél is 1814 (Zircz
Emi. 37): „ajtaja hársfa-cserény, bokros tornácai levélszin.* — Tzs.
(1838): hiirde, deehte, hüriluiig. — A nép nyelvéből.
Csermely. K a z in c z y 1783. (Gessnor Idill.) — Földi 1791-ben
irja Kazinezynak : „midőn . . . . a Geszner IdUlitimiban olvastam : cser
mely, nem értettem, mert soha szóval nem hallottam, mert továbbá
előttem régólta csmcrctcsobb egy fű ezen a néven: „tsermdye, isörmölye, tsonnolya.1' (Kaz. lev. 2:220). — A csermelye szó „fluentum, íiuviolus, rivulus* jelentésben megvan már MA.: Kazinczy csak
fölelevonitetto, lcesippcsztvén az utolsó c-t.
Csokonainál is (Műnk.
371). -.. SzD.-nál azonban már 1779 (PM. 1: Vü): csermelyke,
Csikolni, B u g á t 1828. (Boncztiid.): Csikóit, striatus; esíkolat.
stria. , A NySz.-ban sem a „stria* jelentésű esik, sem a csíkos (Szí).,

Csillagász—Csir
Csillagász, O rc zy 1789 (Vö. NySz.). — Ezen tudósnak, mondja
Sí. (Sokféle 6 :181), nem az éggel, hanem a csillagokkal vágjon dolga. —
E szót, a régi égvizsgáló helyett, Heliueczy tette közkeletűvé a Jelen
kor révén, s ez okból a Phil. Műsz. neki tulajdonította.
Csillagászat, S á n d o r I s t v á n 1808. (Sí. és. Sokf. 9:54).
Az -at,-et régente csak igékhez járult. Sándor István volt az első, a ki
az -ász,-ész végű főnevekhez is függesztette. Vö. művészet,, s annyi
követőre talált, hogy az -at,-et képzőt ily esetbon az irodalom nyelve,
ma már, úgyszólván élő képzőnek tekinti. — Berzsenyinél: csillagászság (Phil.).
Csillagda, S c h ir k h u h e r 1858 (Toldy, Mez.). — Előbb „csil
lagvizsgáló torony* Márt. (1803), azután osillagásztorony Tas. (1&35). —
Helmeczynél (Társaik.) égvizsga.
Csillám, B a c s á n y i 1788. (Magy. Musoiim I : X I): „az a homá
lyos tsillám, inellyet eddig a' legtisztább nap-fény gyanánt ámítanak.*
Elvonás a csillámWk igéből. — SI.-nál: splendor, fulgor, micamen
eoruseamen ; ugyanott: tsillám-bogár iampyris noetilnca ; tsillám-kő
mica, glininier.
Csillár, Szem ere. Kazinczy bizonysága szerint (Pandekt.
5 :11). — Nála am. Szt János bogara. — Ugyanígy: gliihwurm, johannis
wilrmcheu. ilinsert (Ilitter) Tzs. (1838); de már 1845-ben „luster" is.
Ezt 1838-ban móírnak akarták nevezni. (Tzs.). — A csillár szó
alkotásában alkalmasint a bogárbeli <ír volt a döntő körülménj-.
Csillogvány, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). Oorpns
splendidum, fnlgidiun Sí. — Yillogeány is.
Csín, condecentia, decor értelemben, G y ö n g y ö s i (NySz.). —
Megvan már MA. és PP. szótárában is, de az irodalom előbb nem
élt vele.
Csinosodás, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792: am. pallérozódás.
SI.-nál (1808) cultura, politura. — Csmosbvlás, civilisation Tzs. 1835.
Csipesz, B u g á t 1833 (Orv.): „volsella, pineette. Vox composita
e radice verbi csípni et formativo instramentorum esz, quod in voce
eszköz qnoqne oceurrit* (I).
Csir, Sándor István 1808 (Told.) : pullus animalium.
Elvo
nás a csirkéből. Vö. ugyanott csiir. — Fog. (1836) csir a. rn. csíra. —
Ez pedig elvonás a dunántúli csiros- (estről)-bél. A Tsz.-bán nincs meg.

Csirag—Csontváz
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Csirág, S á n d or Is tv á n 1808. (Told.): ..asparagus, spargel,
keim an einem erdgewachse".
Talán: csir-ág.
C so d a sz ép , F a l u d i (Műnk. 787).
Csodatékony, V a r g y a s 1750 (Phras. 802), „vir miraculosns:
csuda-tévő ember, csudatékony— Kétségtelenül a kár-tékony mintá
jára csinálva. — Sl.-nál : „miritieus, prodigiosus, thaumaturgus*.
Csókdosni, K a z in c z y 1814 (Pandectái 6. köt: „mint nyeldcs, verdess* — mondja Kazinczy. - A Mondolat méltán rosszulta,
mert a d-s csakis igékhez fiiggedhet.
Csokor, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784. (SzD.) Nála tankor:
eggy marok, eggy fürt: vagy fodor. — Tsnkros (fodor) saláta.
Hozz egy teakor virágot.
Tmkroson: bokrosán p. o. nő.“ Ugyan ö
nála (PM. 1780. 2:11): „felasukrozsa a haját”. Tsukromi: fodoritani,
retzézni, fiirtözni. — A nép ajkáról. — Tzs. 1838: sehleifű, ruascho,
biischel, quilster. — Ball. 1890: érakor 1. estikor, kokflrde, agraffe is,
és a mai: strauss.
Csomag. A kereskedésben pakétok, „colli* magyar elnevezésé
vel sokáig inog voltak akadva. — Széchenyi (Társaik. 3 :175) nyalábfainak, Tzs. (1835) göngyölegnek, Fogarasi (1888) kölegnek, (1843-han)
csomónak, a eollit pedig csomóinak nevezte. Nem lehetetlen, hogy a
csomóiból, a hordár-ajkon, csórnak lett s innen Ball. (1854) csomag,
noha CzF. nem a csomóból, hanem a csont elvont gyökből akarja kimagyarázni. — Csomagolni CzF.-nál még nincs meg; először Ball. (1872).
Csónakda, S z é c h e n y i. — „A halhatatlan gróf Széchenyi
István alkotta új szó", mondja CzF. — Honderű 1843 (1:505) már
Csontár, Diószegi-Fazekas 1807 (Füv. 25): „drupa. Olyan tsont
keménységű makk, mellynek kívül vagy húsos, vagy bftrforma száraz
borítékja vagyon, p. o. cserosznyo, szilva, inondola, dió."
Kunoss
(Szf. 1834) Vajda Péternek tulajdonította.
Csonthártya, S á n d or I s t v á n 1808 (Told.): periosteum.
Csontváz, B a r c z a f a l v i 1786 (M. Hinn.).
Rácz Sámuel
„A borbély! tanításokban még 1794-ben is csont-épületnek, SzD. és Sí.
csontállvány-nak vagy csonltctem-nek nevezi. — A Phil. Mfisz. szerint
1834-ben a csontváz már közszó. A váz vagy vász régente (MA., PP.I
ijesztőt (terriculanientnm) jelentett; mai értelme elvonás a csontváz
ból és a vázol, vázlat továbbképzés útján fejlődött belőle.
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Csoportosat, V e r s e g h y 182G (Lcx.j.
Nála „aggregátum,
különösebben pedig az ismereteknek egység nélkül szűkölködő fogla
latja, mely görögül rhapsodiának neveztetik és a systema általellenében áll". — Mai gmppiruug értelme, Társalkodó 1:274 és Kunosa
Szófüzérében 1834.
Csoporlosítni, csoportosulni Tzs. (1838). — Az
elrövidült csoportúin! és csoportúját egy szótárunkban sincs, noha
gyakran hallható.
Csőd. A .eoneursus creditorum" lefordításával meg voltak akadva
a század-eleji Tiszti szótárak. Majd a hitelezők összejövetele, majd
öMizetodulása, majd összecsődiUése (Törv.). Hz utóbbi szerint alkotta
Helmcczy a coneursusra (mind a két értelmében) a csődületet (Jelen
kor 1833), igy lett a törvényben is : csődület), bíróság, csödületi eljá
rás, csödületi tömeg stb.: coneurrens pedig Fog. (1842) csödiilö. —
A cxődül-ből önkényesen elvont csőd főnevet először Fog.-nál találom
1842-ben (Jogt. Mszk.); ugyanitt már csődtömeg, csődper is. Rögtön
elfogadta mindenki.
Vsődhirddés annyit is tett, mint „pályázathirdetós*. (honderű 1844. I : 235).
Csökevény. Szily Kálmán ajánlotta 1881-ben a .rudimentum'
kifejezésére a Bugát-fcle durvány helyett. — VB. Tsz. és Ny. 14 : 324.
Csökönyös, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): .pertinax, porvicax, fejes, nyakas, makaes“. — A nép nyelvéből véve.
Csőr, B a c h ic h J ó z s o f 1821. (A legszükségesebb tudomá
nyok veleje). „Bátorkodtam azon szót (Schnabel) Madár-orr helyett egy
szóval Tsőr-nek (Tsö-oit) nevezni” (89 1.), — Vajda Péter (Áliatorsz.
1841) i'so-rr-nak nevezte.
Csuklani. ’A régi nyelvben csakis singultio. — A gelenk : csukló
val kapcsolatos csuklani Horváth Endrénél, 1814 (Zirez Emi. 34):
„A vallásnevcto bűnös térdére lecsuklik — Maga ez a csukló szó (a
forgó csont helye) először SzD.-nál (1792). — A nép nyelvéből.
Csukni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784. (SzD. 1. ós II. kiad.).
„Kltsukom: rekkentem, sikkasztom, rekesztem”. — Tsulcni: zárni,
rekcsztcni; be-, ki-, el-eaukni”. — A nép nyelvéből véve; az iroda
lomban addig ismeretlen.
Csupasz, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.); „kopasz, mezí
telen ; elcsiipaszodni”. — A nép nyelvéből.
Csurgovány, G y ö n g y ö s i 1690 (Rozs. Kosz. 195): a. ni.

Usiiggedolem—Czikk
forrás, patak. Vö. Ny. 27 : 255.
CzF.-ban nincs meg.

Szí). (1784.). SÍ.: lluentum, rivulns —

Csüggedelem, (x y S n g y ö 9i 1700 (Cliar. 049): un. elcsüggedés.
A NySz. csak SzD.-bóI idézi Vfi. Ny. 27:254.
Csüggedetlen, M árton 1803 (Szt.): unverzagt
Csülleng, D ió s z e g i f a z e k a s 1807 (Fíiv.): isatis. — Nevét
onnan kapta, hogy a táskái leesüggők. müllüngök.
Czég, J ó s ik a 1853. (ISszther). — „A ezégér szóból, mely viszont
a céh (igy!) kifejezésből származik*. Vö. Ny. 27:116. — Ball. 1857-iki
kiadásában még nincs meg; a tirma ott még: lőzs-czím.
Czélirányos. M á rto n 1803. (Szt.): zweekmiissig: tsélerányos. —
Ugyanő nála 1799-ben tzélas. — Czélirdnylalan, CzF. (1862).
Czélszerű, H e im c e z y 1832. (Jelenkor.) — CzélszeriUlen,
Kiss Mihály 1844; ezébttarüuttm Ball. 1872. Vö. -szerű.
Czéltalan, Folnesics 1807 (Alv. 181); .haszontalan (czéltalan)
szószaporitás*. Vcrseghyncl (Lex. 57), czélallan, zwceklos. (Vö. életlen,
nyeleden) de 1831 (Pliil., atelia: ezéUalamdg és zwceklos: czéltalan.
Tzs. (1835).
Czéltudatos, S im o n y i- B a la s s a 1699 (Szt.): zielbewusst.
Czélzat, II e 1m e c z y 1832 (Jelenk. 309). — CzF.-nál nincs
meg.
Bozweckung, Ansicht: ezélzaios: anzüglieh Ball. (1861).
Cziczkány, F ö ld i 1601. (Term. liist. 65.). — Fialowsky Lajos
a Ny.-ben (7 : 215) megrótta, nem ismervén l'etényi meggyőző fejte
getését, mely szerint e szavunk tatár eredetű s eredetileg eivskm-nak
hangzott. (Hátrahagyott munkái 1: 58).
Cziozomn. A régi nyelvben csicsoma, csicsomázni. Még SzD. és
SI,-náI is igy, s az utóbbinál megvan: estesd, ornamentum, omatus,
vei comma eirrata, eincinnata, csicsózni pedig omare, exoraarc, concinnare, eineinnarc jelentéssel.
Dankovszkynál (1833) és Fog.-nál
(1836) már eziezoma, eziezomázni.
Czikk. B a r c z a f a lv i 1786 (M. Hirm.). — Elvonás a czikkélyből. Ismeretes tájszó is : egy ezikk alma, foghajma. (A Tsz.-ban niiíes
meg). Czikkczni (ezikkeket ind), noha közönséges szó, egy szótárban
sincs meg.
Összetételekben: áruezikk (Tzs. 1835); divatezikk (u. o.);
tarvényezikk (Stettn. Vált. 1832).
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Czím, czímezni, B a r c z a f a l v i 1786. (M. Hinti.). — Ugyan
azon évben SzD.-nál (Verskosz. 150 1.). — B.-nál titularis még czimzes,
de Nánásinál 1798 (Testam.) már czímxelet - Czimzet, titnlatura llar.
Vm. Tszt.-ban (1807). — Önkényes elvonás a czimerb’ól. Vö. (Vcszpr.
Tiszti Szót. 229.); ellenben Kazinczy szerint (Lev. 3:172) „a Titulus
libri könyv czímjr. marad mindéiig; mert nincs más magyar szó és ez
rövid s szükség van reá/ — A NySz. Gvadányiból idézi.
Czimtár
(Jelenkor 2 :229). Czímkép. (Kimoss Szf. 1834); czhnvdgy (Tzs. 1835);
cximszerep (Fog. 1836): czimszó. (Ball. 1854); rzímkőrság, czlmsz<tiag
(Ball. 1890) ; czímmás (Szabó Károly, Régi M. Könyvtár, I : m 1.).
Czímke, vignette.
D ö b r e n t e i 1842. (Berzsenyi Dániel
Összes Müvei I. köt. V. 1.). — Ballaginál még 1890-ben is ezimkép.
Czímlap, i'o l n e s i c s 1807. (Szemere Műnk. 3 : 55).
Czímlot, B a lla g i 1887 (Kcrcsk. Sast.); „das Appoint, Titres/ -Minthogy czimelni ige nincs, itt a -let egységes képző gyanánt szerepel
Czipész, F o g a m u l 1848 (Szt.) „sehuster: rzipnnz, czipénz.' —
A Honderű 1844-ben (1:127) a chaussnrc-t csipözet-nek nevezte.
Czirógatni, Bar é t i S za b ó D á v id , 1784 (SxD): „Simo
gat, tapogat/ — A nép nyelvéből véve.
Czivakodni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (NySz.): tzivódni,
marakodni“ — Alkalmasint aozivódikésmarakodik népiesegybekeverése.
Czölöpözni, K is s K á r o l y 1843 (Hadi Msz.) „pfáhlen: 7«czölöpözni; palisade : czölöpzct".
Czukorka, F o g a r a si 1845 (Szt.): bonbon.
Czukrász, H e 1m e c z y 1833 (Társaik. 40), Ogv látszik már
akkor közhasználatú volt.— Mártonnál (1823) még ezukorsiiteményes
és czwkorsiiteményesség. — Lovász Imre 1835-ben (Ért. 26) megrója a
nyelvújítókat, miért akarnak a régi jó ezukormíves helyébe ezukrászt
ültetni. — C'zukrmzat, ezukrászság Tzs. (1835).
fízukrászda nincs
meg egy szótárunkban sem, de annál több czégtáblán.

Dacz- Dalár
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D.
Dacz, H e lm e c z y (Berzs. Vers. 1816. XI.). Elvonás a daczos
mn.-böl. - Innen : daezolni Kimoss (1834); t>éd- és daczszövetség, inog
dőlt betűkkel szedve Tzs. (1838).
Daczára, K e ln ie c z y 1832 (Jelenkor): „A természettudósok
most a politikai zavaroknak mintegy druszára [ellenére] . . . " (184.1.)
Dag, M o rvá t Is tv á n 1809 (Szem. Műnk. 3:13) „linó persául
dog a. m. hegy s vallyon a mi dagad, dagaszt szavainkban a dag
radix nem hegy-e ? — Bngátnál 1833-ban (Orv.) tumor incg daganat,
de már Kunosánál (1834) dag: tumor, geschwulst.
Dagály. Régi értelmét 1 NySz. — Viz dagályja (intumeseentia
aqnae) Szí). Tenger dagálya, Kar. vrn.
Apály és dagály: ebbe und
flutk (Jelenkor 3 :679) és Tzs. 1835; dagályon (sehwülstig) u. o.
Dágyány, R a r ó ti S za b ó D á v id 1793 (SzD.): sikeres
ragadó sár. - A nép nyelvéből.
Dal. Megvan Cal., MA. ás PP. szótárában: cantus, modulamcn:
mindamellett a XIX. század elején úgy tetszett, mintha neologismus
volna, sőt Erdélyi János is új szónak tartotta. Arany János 1863-ban
azzal bizonyította a dal régi voltát, hogy Gyöngyösinél is előfordul.
(Vö. Ny. 17:267), de a helyet nem jelölte meg. Szarvas Gábor két
szer végig olvastatta Gyöngyösi Munkáit, de a dalt nem találták meg
(Ny. 18:518); pedig benne Van. (Dug. kiad. 2:392): „Örül s kedves
dallyát mondgya jó reménnyel. Biztattya világát ez után jobb fénnyel".
-dal. Hordái Tzs. (1838), előbb: borozd dali, Márt. (1803, 1623),
ivórlal Tzs. (1835). — Hölesödal Tzs. (1835), előbb : gyermek-altató
ének Márt. (1803). — Búcsúdat, hattyúdal Tzs. (18351, előbb hattyúének. Márt. (1823). — Kardal, Fog. (1836). — Népdal, Társaik. 1833
(17) előbb kriznépi dal Márt. (1823) stb.
Dalabáj. Vajda Péter 1841. (Cuv. 413). A motacilla lusciniá-t
(fülemülét) nevezte el dalabáj zenéméi, alkalmasint, mert a dala bájos;
az accentor-t (havasi csalogány. Földinél) csattogányn&k.
Dalár, V a jd a P é t e r 1841 (Állatorsz.) — Vajda a madár-tói
elvont -ár képzővel sok madárnevet gyártott, pl. hangyár, zúzgár,
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csacsié/-. zajgár, lantár. szikiár, szaladrír (strucz); igy készítette a
fülemülék közé tartozó sylviákra: a dalár-t. (412.1.) — 1843-ban meg
van már a budai daliír-eyylet. (Honderű 2 : 90); 1844-ben (u. o. 1 : 395)
már dalárda is. — Már általában mint énekes csak 1845-ben kerül
szótárba (Fog.); ugyanitt dalárda. sShgcrvorein, liedertafel.
Daljáték. Mátrai Gábor 1833 (Honmüv. 24) és Kunosa 1834 (Szí. i:
opera. Megvan 1834-ben a Jelenkorban is, melynek Kunosa munka
társa volt; (333. 1.) ugyancsak ö nála dalköltö.
Dalmű, dalszínház
jóval később, 1845-ben Fog.-nál.
Dalláb, B a rc z a f a l v i 1787 (Szigvárt): „tartus musicus. Nem
énekel dalláb szerint, az tartus szerint0. Szl).-nál is. — Az ütem teljeson kiszorította a használatból.
Dallam, D ö b r e n te i. Kéziratai 1. kötetében (Akad. könyvi.)
határozottan magáénak vallja: air, ntelodie. — Dallamos, J ó s ik a
1853. (Eszther). Vő. Sj. 27 : 116. — Arany Jánosnál is : . . .“ kinek
az istenség nyújtó dallamos ajk s honi hárfa kincsét'.
Dalnok, S ze m e re. — Kazinczy bizonysága szerint (Fandekt.
5 :11). — Nála voltaképen a. m. költő, dalköltő.
Bajzának 1823-ban
irt egyik költeménye a dalnok czimet viseli. — Szeniorétól ugyanig}'
futnék, dúlnak, Kazinczy bizonysága szerint (Fandekt. 5: Ili. - Nép
dalotok CzF. (1867).
Dán, S á n d o r Is tv á n elevenítette föl MA. után, kinél már
•Dani: dánueok, dánok. Vö. föntebb Angul-lal.
Dandámok, K is s K á r o ly 1843 (llad. Mszt.): brigadier. —
Azelőtt brígadéros (NySz.).
-ded. Diószegi-Fazekas 1807 (Füv. 33): „Ez a végezet: ded, a
mint némelly szavainkban előfordul: kerekíted, kisded, gyermekded, édesdedenn, gyöngédedenn sat. formál vagy hasonlítást jelent: egyszersmind
pedig visszaveszett valamit a szó értelméből, p. o. kerekíted a mi nem
tökéletes kerek, hanem van valami híjjá. Azt gondoljuk, hogy az ezzel
való élést lehet széleseblieun kileijeszteni és mondani p. o. gömbölyűded, a mi nem egészen gömbölyű, hanem van valami híjjá. Sőt bátor
kodtunk a magábann hangzóját (bár eleinte a fiil szokatlanul vette)
a nyelv természetéhez alkalmaztatni és e helyett: hosszúdéi, hosszúriadót, tenni, valamint a szert a kemény hangok utánn szórnak mond
juk, p. o. kétszer, h atszor— Ugyanitt lőjástlad: ovatum (Füv. 40). —
Verseghy 1806-ban a ded szócskát önálló szóvá akarta tenni kicsiny

Dédelgetni—l)elnö.
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jelentéssel: „Arezra esvén ded libához, kértem fogja pártomat*.
(Aglája 185).
Dédelgetni. K szónak, noha egész .1890 ig (Ball.), egy szótá
runkban sincs meg, az újabb irodalom nyelvében hosszú története
van. — SzD. és 81. jegyezték fel a nép nyelvéből a gedélni igét: allieere, peliicere, illicerc, allectare, invitare jelentéssel és SL mindjárt el
is vonta belőle a gede melléknevet. — Berzsenyi 1816 (Versei 204. 1.)
a „kegyelni* szóról azt mondja., hogy „az nem egyéb mint a meg
jobbított gegyelni, melly közönséges szó a magyaroknál*. - Kassai
(2 :266) azt mondja, „ha a bodrogközi ember a marhájának jó étellel
kedvez, azt ápolgatja, jól tartja : gédelgeti. a szepsi ember pedig didelgeti. Szentgyörgvi 1804-ben írja Kazinezynak (Lev. 3 :174) „a köztünk
fenn álló egygyetértést teák én gidelgetem ottan ottan való látogatá
sommal*. — A gedéigetni, gédedqebm alak, úgy látszik, 1850 után vált
az irodalomban dődelgetni-vé. Vő. Ny. (18:145).
D elej, Bugát. 1836 (Tscharner, Fhys.) „Azért nevezzük delej
nek mivel egyik sarkával délnek, a másikkal éjszaknak fordul; a ilel
szót a jobb hangzás végett rövidítvén meg, mivel a dél szó a szárma
zékokban különben is meglöviderük". (247. I.). — Ball. (1843) és Schirkhtiber (Természettan 1844) ellenben delej, viszont még 1852-ben is
(Fog.) delej. A közszokás látván, hogy hol az egyik, hol a másik
ékezetet hagyják el, végre mind a kettőt elhagyta s így lett delej
(Ball. 1847). — Érdemes itt följegyezni Benyák Bernátnak 1783-ban
(Okos Elm. 128) tett nyilatkozatát: „munkát,skáinat . . . idegenen szó
val öszve nem szennyeztem, kivóvén a mágnes-követ, mellynok neve
zetét szinte úgy nőm volt szükség másítanom, valamint haszontalan
Ugyekezet volna Kómát, Londont, Parist magyar szóval akarni fölvál
tani*. — De.léjtü Bugát (1836); delejes, Sekirkhubcr (1844), delejes,
d<tejes, delejeim Ball. 1.1847).
Délibáb. Először az Erdélyi ni. Nyelvmíív. Társaság 1796. évi
munkájában 162. 1.: ,a magyarországi délibába-. — Sl.-nál is (475);
delibába (!): aer elasticus sole splendente super sata. — Tsz. szerint
a Temesközön ma is déUbdba.
Mai alakja. (Tza. 1838.).
Délkör, K m eth D á n ie l 1817. (Tud. Gyűjt. VI. köt): meridianus. — Nagy Károlynál 1832 (Társaik. 129) dékonat.
Delnő. E szóról CzF. csak annyit mond, hogy „az újabb tár
salgási divatnyelven am. hölgy, úrihölgy*, de magyarázatát szokása
ellenére, meg sem kísérti. — Ball.-nál (1854) am. dame. — Tudván azt,
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hogy deli az 1848 előtti szótárakban am. „stattlich, scliön, hold“ ahogy
Helmeczy a balatonfüredi új színházat 1833-bán csinosnak találván,
deli Hzínhiíznak nevezte, a schöne, holdé dáme lefordítására alkalmas
nak látszhatott a deli nő, s éltből lett, tréfás megrövidítéssel, delnő.
Délszak, l l a r ó t i S za b ó D á v id 1784 (Szil): .valamint
éjszak, délszaki szél'.
Ma leginkább „délszaki növények'.
Derékszög, Dugonics 1784. (Tudák.): angulus rectus. — Apá
czainál egyenes szeglet; Beszédesnél igaz szeglet; Bolyainál negyed
vagy fertály szög. — Deréklű, normale Vész Ján. Ármintól Toldy (Mázt.
1858), pedig derékelni nincs és nem is volt.
Derengeni, Kazinczy 1815 (Műnk. VII. GIoss,): .középkép a
fény és sötét között1. — K. nagyon szépnek találta az -ng képzős
igéket S dcrííre-borüra alkotta őket: ébreng, folyong, gyúlong, hajnalg,
mereng, nyiHong, omlong, piheng, retteng. szintúgy Helmeczy kó'ssöng.
enúeng, Y’itkovics: leseng (1817:52) stb. Vő. Ny. 4:220, H47, 456,
Deríteni, Ba r ó t i Sz a b ó D ávid , 1702. SzD. — A régi nyelv
ez igét egyáltaljában nem használta; megvan ugyan 0. és MA.-nál
.dissereno" alatt a megderü, de alkalmasint egy íré sem vette tollára
NySz. — SzP.-nál am. világosittani v. ébreszteni: kedvét földeríteni:
továbbá: kideríti telkemet. M. Vir. 77. — Sl.-nái derűén: illuminatio,
illustralio, clariíicalio. — Mint cheiniar műszó Kulcsár Istvántól. VB. Szh.
Dérlelni, G y ö n g y ö s i (1700 (Char. 62): „Dórlelő hidegség
fagylalta szivedet
Ugyanígy SzD. M. Vir. 208. VB. Ny. 27:256.
A fagylak mintájára csinálva, csakhogy fagy ige is, dér pedig nem áz.
Dermenet, B u g á t 1833 (Orv.): tetanus. Tzs. (1835) starrkrampf: dermenet, dőlten szedve. — Különös képzés, mert dermenni
ige nincs és nem is volt. — Balogh Kálmán példátlan elvonással,
(termének akarta nevezni.
Derű, S z e m e te 1817 (Munkái 3:163). Vő ború.
Derület, B a e Sá n y i 1788. (Magy. Muzeum I : X I): „A Világi
Tudományok is szebb ’s tisztább deriiletre kapnának'.
Diadal, B á ró t i S za b ó 1786 (Verskoszorú 66): .Mars ellen
nem lessz d ia d a l— Ugyanő nála (SzD.) diadali vers. Elvonás a
diadalomból a viadal mintájára. — Verseghy, Berzsenyi használják. —
A Mondolat és Sipos (Ó és Oj Magyar) rosszalja. — Szemere Sípos
nak válaszolva, arra figyelmezteti, hogy .a poétának nemcsak dia
dalom, hanem diadal is kell; és hogy a mivel a poéta élhet, lopva a

Diadalív—Disz
prozaista is élhet". (Följegyz. 2:201). — Megpróbálták utóbb az
ilyfajta rövidítést más szóban is. péld. jovedel (Fog. 1836), de már
siker nélkül. (Szemére, Műnk. 2 : 248., 255; 3:133).
Diadalív, B i t n i c z 1832. (Közh. 4: 74) diadal-kapu. — Társ.
1833 (317), Sándor Istvánnál ugyanez : tromfkapu; diadalének, diadal
menet. Tzs. (1835), stb.
Diadal-ittas a siegestrunken szolgai fordí
tása : CzF.-nál nincs meg; először Ball. (1881) szótárában találom.
Dics, A d á m i 1750 (Ausführl. Sprachk.). — Dugonics, Horvál
Endre, Verseghy használják. (Szemere, Aliink. 2:255). SzD. 1. kiadá
sában megvan; a ü-ikból kihagyva. — A dicstelen mn. nem Helmeczytül, miként Szem. (Műnk. 2:255) véli, hanem Sl.-tól: inglorius.
Dicsvágy, K a z in c z y (Szvor. Feji. tűn. 28). Szemere Verseghynek tulajdonítja (Álunk. 2:255). A Mondolat így igazítja meg;
„dicséretre való vágyás.6 Egyéb összetételei: dicsbeszéd-, dics-ének,
dicsfény, dicsszomj, dics-templom, dicsvers Tzs. (1838) stb.
Díj, B á r ó ti S za b ó D ávid , 1792 (SzD.). — Elvonás a régi
„dija, díján* rágós alakból. ■ Nála „váltság, adófizetés; ára, megbcesültetése valaminek*. — Sl.-nál is valor, pretium. — Vprseghynél
(Sprachlehre) díj: huldigung cs din: löscgeld.
Mai értelme Tzs.
1835: ugyanott díjas és díjtalan. — Díjazni Ball. 1857. - Julalomdij, Tzs. (1835); julalomdíjazni, Ball. (1854). — A mai díj helyett
előbb rendesen bért használtak. — A mai napdijas (Hiv. M. 1845) Pestm.
Tiszti szt.-ban (1807): napi béres. Egyéb összetételei közül: díj
mentes Fog. (1845), díjmentesíteni Ball. (1847), díjjegyzék, díjszabás,
díjtétel Báth 1853.
D í jnok, F o g a r a s i 1883 (DADrU
bajnok mintájára csinálta.

Meg is mondja, hogy a

Dinnyész, S z o n tá g b G u s z tá v 1843. Ez évben jelent meg
ily czimíi munkája: „A szenvedelmes dinnyész* — Fog.-nál (1845);
melonenerzenger. — Dinnyészet (!zF. (1862). — Ez volt az elsőpélda arra, hogy az -ász, -ész főnévképzö, mint már régen egyes állat
nevekhez (agarász, galambász, halász, lovász, ökrész stb.), valamely
növénynévhez is fiiggesztessék. — Erre a mintára lett azután szőlé
szet Ball. (1857), ma helyesebben: szülész és szőlészet.
Dísz. A X VI század-elei codexekben többször clöfordnl a dísz
szó, decus értelemben s PP. latin részében és Wagn. Phras.-ban is
megvan; a XVII. cs XV11L századi irodalom azonban teljesen elhanya-
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Díszelegni—Dobni

golta .s rendszerint a tisztesség, ékesség szókkal helyettesítette. A
ninlt század végén elevenítik föl. Szí), a triót a magyar nóta díszé
nek, a fiivészek a jonquillct disznárczisz-nak kezdik nevezni; Márt.
(1811) pedig az aesthetikai érzést dísz-érzés-nek s magát az aesthetikát dígstudománynnk (fatális sajtóhibával „disznótudomány “-nak van
nyomtatva). — Hartl. Szt (1827) ismeri már a diszvirágot, Ilelmeczy
(Jelenk. 3: 285) a dísztér-1, Kunoss (1884) a díszruhát; FBzórke 11885)
díszárúi, díszművi"1; Fog. (1838) a diszjelt, Tud. Társ. Zscbsz. (1838) a
díszágyat, diszemléket, a díszfát, díszgúlát, diszhintót, diszkalpagot,
díszkaput, diszkardot, díszkocsit, díszkoronát, diszkoszorit, diszköntöst. diszlakomát, diszlánozot, diszíátogatást. disznyomatot, díszörséget, a diszösvényt, díszparókát, díszszobát, dísztermet, disztollat,
disztort, diszúnnepet s azóta UO év alatt annyi ily díss-elötétel
szó keletkezett, s keletkezik mindennap, hogy a Teljes szótárba
sem lehet majd valamennyit belefoglalni. Az összetételek utórészcben is gyakorivá iett: fejdísz. kajáim, nyakdísz, szobadísz stb.
Belőle sarjadzott a díszíteni ige, ebből díszítmény, Kunoss 1835 (Gyal.);
a régi dísztelen mn.-böl pedig a díszlelenüni, díszt,elenkedni. disztelenülni igék Tzs. (1888). — Érdekes megemlíteni, hogy a „paradeplatz“
1803-ban (Mártonnál): parádépiatz, 1834-ben ll)öbr.) diszpiaez, 1838-ban
(Tzs.) dísztér.
Díszelegni, K u n o ss 1834 (Szí'.): „prangen, paradiren‘ :
Díszleni. Má r t o n 1799/(Szt.): „vigere, im sehwangc scyn,
gnt von statten geheu." Vő. az 1803. és 1811. kiadásával. — Dunán
túli tájszó.
Díszlet, H e lm e e z y 1832 (Jelenkor 2): „műveltségünk dísz
letén" vagyis felviraltán. — De már a Társaikodóban (1833: 78) dísz
let,: deeoratio. — MA.-nál; valor, wert.
Divat, H e lm e e z y vagy S u m e r t (Phil. llüsz. 119 ős Toldy
M. Költ. Kézik. 2 :145). — Szónak nem új, esak a Kodé : módi jelen
tése az. — M. A. divat: valor, profinai.
Kresznerics a népnyelv
ből idézi: „divatjában van a munka'1, fervet opus. Vtt. Ny. 10 :175. —
Divatkép, divatruha, divatos, divatszeríí, Kimoss 1835 (Gyal.); divatáros, divaiczikk, divatlap, l'üzcrke, (1835). — Divatlik és divatozik (Stcttncr 1832) eleinte vegyest járta, Tzs. (1838). — Divatszerüsit Ball.
(1847) dwatoHt. Ball. (1854).
Dobni, Wagner Plir^s. (1750) jaeio alatt: B a r á t i S za b ó
D á v id 1779 (PM. 1:174) és 1792 (Szí).). Dobálni (u. i.). Csodálatos,

Doboz—T)or
hogy a régi irodalmi nyelv, legalább a Ny8a. szerint, ez igéket csakis
topni alakban ismerte.
Doboz, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1792 (SzD.). — Nála doboszka,
döböszke: fa-iskátula és tobosz: tojáshordó edény. — A nép nyelvé
ből vannak véve. — Si. nem ismeri őket és SzD.-ra hárítja a felelős
séget. - A NySz. még összekeveri egymással ezt a toboszl s a fenyötobozt. Világosan megkülönböztetve Sl.-nál. — Fog.-nál (1830) tóbosz:
schaohtel, de dobozz is az. — CzF.-nál: dobos 1. dobozz.
Ball. (1890)
csak a doboszt ismeri, a dobozt nem.
Dolgozni. — A régi irodalmi nyelvben csakis -ii-kel s jgekötft
nélkül fordul elő (NySz.). noha a népnyelv a megdolgoz, ledolgoz igék
kel bizonyosan régóta él már. — Kidolgozni Faludi-nál először (Műnk.
717,772) és elaborart', eflingeie, exasciarc jelentéssel Sl.-nál, de már
Fethénél is 1797-ben (Gazd. 178). — Feldolgozni, Pethc 1796 (Gazd.
281.) és Kieszn.
Dolgozót az 1840 előtti szótárakban még nincs
meg; először Kiss Mihálynál (üjd. Szav. 1844).
Dpmbor, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy.). Elvonás a domborúból, ugyanígy komor és nyomor, Kazinczynál szomor is. A dnmbor
megélt a dombormű összetételben. — Domborítni és domborulni SÍ. —
ViJ. dúltmgani. — A -sat hozzáfriggesztésével alkotott domborzat egy
szótárban sínes meg, noha sokszor olvashatunk .a domborzati viszoDöbbsnteni, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1779. (PM. 1:87): .gyá
szos üvöltéssel döbbentenek emberi szivet1' — Megdöbbenni, Fal. (NySz.).
Dögvész, B u gá t 1833 (Orv.): pestis, morbus pestilentialis.
Mártonnál (1803) még a régi döghalál.
Dölyf, K a z in c z y 1793 (Pararnythion öö). Elvonás a dölyfösbői.
Döngicsélni 1. nyögdérselni.
Dönteni, F a l u d i.1748 (NySz.); feldönt, ledönt is. — Előbb
dőltem, vagy tájnyelvileg: düte.ni, — Döntvény, dccision, urtheil dér
oberen gerichte Fog. (1845); dönlnSk egy szótárunkban sincs meg,
noha minden hadgyakorlatkor olvasni róla. — Eldöntő, eldöntőleg,
cntscheidend, peremptorisch. Tzs. (1838).
Dördület, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.).
Dőre. Megvan MA. és PP.-nál, de az irodalom i
Szilv : Nyelvújít. Szótára.

élt vele.
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Dörej—Dugvány

(NySz.).
SssD. terjesztette e l; nála megvan dőreség és dÖrélkedni
is. — Dőrílni, döriilni Tzs. (1838).
Dörej, 1. robaj.
Dörgedelmes. Ha jól emlékszem, 1875 körül támadt szó. „Dörgedelmes vezérczikk* stb. — Egy szótárunkban sincs meg.
Dörmögni, B áró ti S za bó D á v id 1784 (SzD.). — A nép
nyelvből véve. — A régi nyelvben dörmöl, dörmölödik piySz.).
Dörrenet, H e lm e c z y 1832. (Jelenkor 823): detonatio.
Dörzs-, B u g á t 1836 (Tsch.): dörzseszköz, dörsskarika, dörzspárun összetételekben. - A dörzsfek (Ball. 1890) ma is él. — Szemere
1815 írja Kazinezynak: „Molnár (Albert) azt, a .mit dörzsölnek mon
dunk, törzsűinek mondja s talán helyesebben ár törzs szerint; mint
hogy dönti nincsen".
Ha nem volt, hát lett!
Dú, B u gá t 1838. (Tzs. és Szh.)
A Krc.szn.-nél feljegyzett
dútnéh (állítólag komárommegyei tájszó) elvonása, praeda. rapina érte
lemben. Nehány összetételében jött forgalomba : dúhajó, raubsehiff;
dúmwlár, racbvogel: dúsovtír, ranbgierig; dúvrígy, raiibsiu'ht Tzs. (1838)
és dnvad, raubthier O.F. 1862.
Csak az utolsó maradt életben.
Dudor. B u g á t 1833 (Orv.): tubcrculum; dudorszem: oculus
prominens, dudoron: tuberculatns (Szh.). — Elvonás a Undorodik igé
ből. Vö. undor. - Leginkább a szabók használják a női ruhák díszí
téséül szolgáló .puff* magyar elnevezésére. Ezt 1833-ban a Honmttvész (8. 1.) duzzadék-aak nevezte.
Dugába dőlni. M o ln á r J án o s 1777 (Fiz. 1:43). Vö. Tsz.
Dugárú, H e lm e c z y 1833. (Jelenkor: 496) dugónís.
Dugattyú, J e d lik 1850 (Tcrm.): einbolus, kőibe.
Molnár
nál (1777) dugasz, Vargánál (1808) bunkón toló, Közli. Esin. tára (1832):
bunkó, buzogány : Társaik. (2:43): dugacs: Bugáinál (1836) rámáén:
Ball.-nál (1847) ezeken felül: köldök.
A szivattyú mintájára. Ugyancsak Jedliknél tolattyú: sehieber. — Kulcsár István a Hazai
Tud.-ban 1808 (16. 1.) a »stoplit* dugómnak, a .riglit" pedig tolaesnak nevezte. (U. o. 111. 1.).
Dugvány, Pólya József 1843. (Szöhalm.): ,talea“. Gyönge ág,
melyet földbe dugnak, hogy olt gyökeret hajtson. — A szótárak közül
először CzF.-nál, 1862.

IMlongani—Dzsidás
Ddlongani, K a z in c z y 3KI4 (l’andekta, 6. köt.)
„Osszián
fordításában, 1H14 aug. Szóphalraán, ezeket csináltam, vagy ezekkel
éltem: hajasat,, das gcloeke; szeműid (inár ezzel éltem az előtt is);
halk. halkkal (Wagner, SÍ., Verseghy); sutéi (subst.): rtegéd, stolz
(Verseghy); tusa. (csináltam 1814 aug. ) ; domhor = domború (Verseghy,
Tiszta M.): reg, uude reggel, quasi regvei (Révai Vers. 1787. 1. 212.
Verseghy is); bizony : certus,. certa etc.: öxönleni; bály: bay; hullám
uk (villámlik), impcrsonale : hullámul: dúlongő: tobend; igazlatnra :
zu seiner Rechtfertigimg". (Kazinczy sajátkezű följegyzése). — T bs.
(1838); verheeren, verwiisten. Vö. Ball. (1890).
Durrlóg, B u gát 1836 (Tsch. és Szh.): knallgas. - Fog.-nál
(1845) a knaUsilber: durranó ezüst,, durranezüsl, durrezüst.
Durvány, B u g á t 1828 (líoncztud.l. Önkényes képzésű szó a
rudimentum kifejezésére. — Határozottan magáénak vallja. (Szít.). —
Először Ball. 1857. - Vö. Csökevény.
-dús. — Efféle germanismnsra az első példát Heliueezynél (Jelenk.
1 :124) találtam : aranyban dós v. aranydús. Erre a mintára készültek ;
hajdún, bordús élvezetdús, érdemdús, eredménydús, értékdús, haldús,
kellemdv.s. szellemdús. tartalomdús. Fog. (1845); élvdús, érezdús, érzelemlús, eseménydús, hangdús, követhezménydús, pénzdús, sikerdús, telidús, (Ball.) 1854; érzetdús, fénydús. Ball. (1857); nedvdús. Ball. (1864)
stb.
Sőt még Aranynál is ; reménydús. szindús (Ny. 4; 540).
Duzzadék. M á tra i G á b o r 1833 (HonmUvész 8.1.). Nála am.
a mai dudor a ruhákon. Most am. a „wnlst“ az építészetben. (Ball. 1890).
Duzzogni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.). Nála am. tűmére
tnrgere, inliari. protuherare, tehát voltaképen inkább duzzadni. Határozottan a mai jelentés Fog.-nál (1836): „betragt síelt widerspenstig oder mürrisch, brummt". — A nép nyelvéből véve (Tsz.).
Düh, B a r ó t i S z a b i D á v id 1792. (Szí).). — Elvonás a dühös
melléknévből. — Kisfaludy S. hibásan vallja magáénak (1. gúny alatti.
Dühít ugyancsak SzD.-nál (1784); dühöngni Csokonainál (Berzs. Vers.
VII.); dühöncz, wtttterich (Ball. 1846); etxlüh, hundswnth (lka. 1835).
Dülény, B o ly ai F a rk a s 1831. (Antiim.): rhombus.
Dzsidás.
Sokáig és még most is sokszor nlúwwsnak mond
ják. — Kimoss 1835-ben (Gyál.) </ár<fósnak nevezte, jóllehet a Honmüvészben (1833, 354) megvan már a dzsidás is.
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Ébrény—Égevény

E., É.
Ébrény, V a jd a P é t e r (Kunosa, Szófiiz. 1834): .A magzat
nak úgyszólván első csirja, mintegy az é&rcdö íé»i/“. — Mint mel
léknév megvan már Berzsenyinél (Mánk. 1864 : 69. 1.): „Nem volna-e
jobb éber helyett ébrénk avagy a szebb hangú ébrény“.
Ecsetelni. — A régi irodalom nyelvében (NySz.) a. m. fésülni,
gerebenezni és pamaesolni (pemzlizni); a mai népnyelvben: piszmog,
pepecsel (Tsz.).
Ugyanígy még CzF.-nál is. — Mai irodalmi nyolvbcli jelentése (otwas malcriseh beschreiben) előszűr Uall.-nál (1872).
Éd, IIo r v á t I s t v á n (Szemére Följegyz. 2:154), Kazinczy
(Kimoss Szí'. 1834). — Megvan Sl.-nál, réginek mondva. — Elvonás az
édes melléknévből.
Édelegni, K is f a lu d y S. (Berzs. Vers. 7); tündéin, Kimoss
(1834): liebeln, süsseln Tzs. 1838.
Verseghyné!: „cr gehf mussig
um“. (Gramm. 117).
Édeskés. Kazinczy magáénak vallja (Pandekt. 5 :14). Jelentése:
„süsslicht*. — Ugyanilyen képzésű a soványkán, Tsz., s a borászok
nyelvén az eczetkés. — Vo. nehézkes.
É galj, — SzD.-nál „ég állva: fedetlen hely. Az ég allyán hálni.‘ —
De Mártinál inár (1803) klíma: égalj, holott 1799-ben még „éghajlat,
égtájjék“.
Égbolt. — SzD.-nál: éij hóUya.
Dartleben Szt. (1827) égbol
tozat.
Himmelsgcwölbc Mártonnál (1803) égkárpit. — Égbolt, himmelsfeste Tzs. 1835.
Egély 1. balesetet alatt.
Egészelni, G y ö r y S á n d or 1832 í.Math.): integrare; ugyan
on egészíti, integrálé.
Egészülni, egészidd. wird ergünzt, ergSnznng.
Fog. (183G).
Egésztelen, G e 1e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.): non
integer, mangelhaft.
Szerencsére nem jött divatba.
É gevény, G e l e j i K a to n a I s t v á n 1645 (NySz.): brenn
bar. „A tfiz minden égevény matériát megemészt*. - Megvan a nép

Éggömb Egyenezet
nyelvében is, de más értelemben (Tzs.). — Égvény, alkali; égvényes, alkalisch Bugát, 1833 (Orv.).
Éggömb, B u g á t 1835 (Tas. és Tsch).
Sl.-nál égi gomb:
Varga Mártonnál (l'sill. ég. 1809) égi gömböt]/. - A Szh.-ban Bugát
határozottan magáénak vallja.
Éghajlat, V e r s e g h y (Szvor. Feji. tűn. 44;.
Előbb ég fekvéne Szí)., hajtása SÍ. — Különben éghajlat megvan már 1709-ben
Márt. Sz.-ban , klíma." alatt.
Égöv. S z ila s s y Ján os 1827 (Phil.): .zóna, égöv, földöv
vagy övezd". — Égövezd már SzD.-nál (1792).
É gtáj, B a r ó ti S za bó D áv id 1792. (Szí).). — Márt-nál
(először 1807) Ilimmelsgegend értelemben; Bettiénél 1814-ben (Nemz.
(iazd. 1; ü): kiima. — Mártonnál (1799) kiima : égtájjék.
Egyed, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sí.). Réginek állítja s unicus,
solu-s, solitarius értelmet tulajdonit neki. — Elvonás az egyedül-böl. —
Bar. ym. (1807): individuum; egyedenként, individualiter. — Kunosénál
1835 (Gyal.) egyedúrus : monopolist.
Tzs. (1838): egyed, alleinig. —
Fog. (1845) egyfelől; egyedi, egyedileg egyediség egyedit másfelől:
egyedwr, egyeduralom, egyedországtás.
Egyelőre, B a r ó r i S za b ó D á v id 1792 ( SzD.) „elsödször,
eggv elsőben, kezdetkor, elemién". — SÍ. primiun, primo, initio.
I!a.ll. (1846); lm voraus. - Ball. (1881); vorlauflg, Vor dér liand.
Egyen, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magv.). — Elvonás az egyenes-ből. Értelme: reetitudo, jilanities (Gramm.). — Él az -érték, -ruha,
-súly stb. cs számos melléknévi összetételben : egyenoldalú, egyenszárú
Tzs. (1835); cgymszögü Fog. (1845); egyenjogú Ball. (1851); egyen
rangú Ball. (1890) stb. összetételekben. — Jelentése a Tzs.-ban (1835):
die Ebene, Gleiche. — Ez utóbbit az építészek ma fal-egyén-nek neve
zik. (Révész, Vasúti Szt. 1885).
Egyén, Kimoss 1833. (Szófúz. és Phil. Míisz.
Társ. 2: 32). —
„Quasi unum ego“, mondja Bugát (Szóhalm. az egyed ezikkben). —
Egyéni, egyénileg, egyéniség Kunoss (1834); egyénitni, Ball. (1864).
Egyenőrtók, H e 1m e c z y 1833 (Jelenkor 564): aequivalens.
Egyenezet, Ilenyák Bernát 1783. (Okos Elm. 125); ,regula,
mivel akár kiszabott törvényeket, akár más egyébb mértéket, értsünk
ezen szó „regula" alatt, mindenkor olly értelem fog előttünk lenni,

Egyenlteni—Egyensúly
mellyre nézve erköltsünket, vagy tselekedetiinket az szelént kelletik
rendelnünk : azért is némű-némíí-képpen magunkat hozzá egyeneznünk“.
Egyeníteni. Az egyenes-bői elvont egyen tovább képzése. Elő
szűr Bar. Vra. Tsz.-tárában (1807) eomplanatio: elegyenítéx. — Egye
níteni: abgleiclien Tzs- (1885).
Egyenköz, H e lm e c z y 1834 (Jelenkor, 28). Nála am. pnralella: „ismertető egyenkflzt von . . . . között." — Fog.-nál (1836):
parallelogramm.
Egyenleg, F o g a r a s i 1843 (Kér. Szt.): saldo. — Előbb (1834)
a Jelenkorban a saldo : egyenlet.
Egyenlegeim: saldiren. Toldy,
Mszt. 1858).
Egyenlet, D u g o n ic s 1784. (Tudák.): aoquatio. — Helyes
képzés az egyenlik igéből. — Megvolt a codexek korában is .aeqnitas" értelemben.
Egyenletes. Schirkhuber 1844 (Term.)
Egyenlítő, B e r t a la n f i 1757. (Vil iám.). — Az aeqimtor A.
Cserénél (Éne. 89): egyenesítő, PP.-nál: „Égnek két felé osztó circulnsa, kereke". — Bőd P. azt mondja Bertalantiról: „kerülvén az író,
nehogy a Magyar Szólások közé Deákot elegyítsen, oily homályos az
írása sok helyen, hogy alig lehessen megérteni". De llorányi meg
jegyzi : kaec loquutioues non tam obseuritatem quam novitatem praesetérant*. — Kgyetdeni, egyenlíteni : aequare Sí.; kiegyenlítem: schliehten Tzs. (1836), aüsgleiehen Fog. (1838).
Egyenlőtlen, T h a is z A n d rá s (Phil. Müsz.). Már Geleji
Katona is (Corp. Gramm.) fölemlíti, „noha a község nem él velők" :
haxonlallan, egyenlőtlen-. (NySz.).
Bugát igv adja elő: „Ut „rectum" ab „aeqnali" distingnerem, illud egyenes, hoc egyenlő dm; at
cum et privativa distingvi debeant, ideo quoil „non reetum" est egye
netlen, qnod verő .ineqnale est, cgymleilen dm. — E fajta képzés a
kedvezőtlen; ungünstig Fog. (1845). A Nv. (9 :321) azt kivánta, de
sikertelenül, liogv kedvezőtlent mondjunk helyette.
Egyenruha. Az „uniformis" legrégibb magyar neve: formaruha,
Szirinay 1806. (Gloss.), Márton 1807, Tzs. (1838). — „Egymintájéi öltö
zet" Bar. Vm. Tszt. (1807). — Egyenruha először Ball. (1843); egyenruházni, Fog. (1845).
Egyensúly. A Matti. Mszt.-ban (1834) találom először, utalással
a Közhaszn. Esm. Tárára. Alkalmasint az ellensúly mintájára. (1. ezt). —

Egyértékű Egyezmény
Mindjárt kezdettől fogva váltakozik a súly-egycn-nel. — Egyensúlyozni,
B*1L.(1872); CzF.-ban ez még nincs meg.
Egyértékű. — Bar. Vm. Tiszt. Szt.-ban (1807) aequipollens:
Ereseinél (Phil.) aeqnivalens.
Egyesület, K a z in c z y 1815 (Érd. lev. 385) véréin. — A Bécsi
Cod.-ben is előfordul egy helyen: „egybekelés" jelentéssel.
Egyetem, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy.). Elvonás az egye
temben igehatározóból. — Szemere (Műnk. 3:83) megjegyzi: .Külö
nös, hogy Verseghy az egyetem szóval már több esztendőkkel élt s
tiltana Kazinczy éppen azon gondolatra jött." — Kazinczy pedig Így
adja elő : .Midőn Cons. Puky Ferenc* a Hazai Tudósításokban (1811) a
spfritusra kért szót, Bállá Antal pedig az universumra, Szemere Pál
reá vett. hogy a Zrínyi által is, Báthori László által is az elmúlt
századokban ismert szellet és az általam koholt egyetem szót egy
Pállyairásban tegyem ismeretessé, megírtam a Pállyairást* . . . (Lev.
10:504). E pályamunkában így ajánlja: „Az universum am. „Minden
eggvütt“. A magyar adverbium egyetemben azt teszi. Ha tehát a dolog
nak magyar nevet akarunk adni, az adverbiumból snbstantivumot kell
csinálnunk, melly megvagyon, ha a' ben postpositiot a’ szó végéről
ellökjük. Ez lészen egyetem s a szó kész, fülünknek épen nem ked
vetlen hangzással. Innen az nniversitas p. o. comitatus vagy scientiarrnn lehet: Tudományok vagy Vármegye egyeteme; história nniversalis :
egyetemi történetek vagy história s universaliter egyetemesen vagy
egyetemiéig". (Pandekta, (j. köt.). — Értelme még sokáig majd unrcoj>
sum, majd nniversitas. — Thaisz szerint (Tud. Gyűjt. 1817. XT!: 32)
egyetem inkább uuitas. — A Jelenkorban 1832 ( I : (520) allgemeine
Zeitung: egyetemi újság (1: 90), sőt még 1845-ben is Fog.-nál décharge :
egyetemi tűz: uiűversalisafio : egyetemülés. — Egyetemit,ni, verallgeueinen Tas. (1838). — A mai „Magyar Lovar-egylet'-nek eredeti neve :
a magyarországi lótenyésztés egyeteme, később Állattenyésztő Társa
ság. Vö. Társaik. 3:199. — Világ-egyetem Tzs. (1835). ’
Egyetemleg, Kazinczynál (1. egyetem) am. universaliter; H e l
me c z y 1832 (Jelenk. 1: 501): „in solidum".
Egyetemleges umversalis. Bugát 1833 (Orv.)
Egyezmény, Fogarasi 1833 (DMM.) .accorda mint aetus: egye
zés; miut rés: egyezet, egyezmény. — Fog. (1836): vcrgleteh. — 1857-ben
Szontagh Gusztáv a philosophiai értelemben vett harmóniát nevezte
igy; egyezményes: harjnonistiscli, de ez Ball.-nál (1864; conventíoncU is.

Egyfogatú—Egyoldali
Egy fogatú. A régi nyelvben „egvlovas. tétlovas, négylovas
kocsi". Mért. (1803). Az egyfogatút először Tzs. (1835) találom ; ugyan
ott kélfogatú zweispannig. — Ezeket már megszoktuk, de a négyfogatú
(Ball. 1881) nem jött divatba.
Egyhangú, S á n d or Is tv á n 1808 (81.). Ugyanott egyhangú
ság : monotónia.
Jelenk. 2 : 579. — Egyhangúlag, egyértelműleg,
suffragio communi, Fog. (1842).
Egyházmegye, S án d or Is tv á n 1803 (Könyv.-ház): dioecesis. — Mártonnál (ugyancsak 1803) püspöki megye.
Egyháznagy, S á n d or Is tv á n 1803 (Könyv-ház), Nála eartlinalis.
Nagy János Hierolexicona óta (1845) csak praclatus.
Egykedvű, Fogarasi 1833 (DMM.) indiffcrcns ; u. o. egykedvű
leges. — Amaz már (Társ. 1:266)' is megvan.
Egyközény, B o ly a i F a rk a s

1831

Antiim,

parallelo-

Egyközepű, V arga M árton 1808 (Terin. Vö. Math. Msz.) concentricns. — Sokkal alkalmasabb szó, mint a „közös középpontú". —
Kalonkozepú. exeentricus már Apáczainál. Vö. Adal. 120.
Egyközű, D u g o n ic s 1784 (TudákA A párhuzamos végkép
ki fogja szorítani, nem azért, mintha jobb volna, hanem mivel jobban
emlékeztet a paralleMra.
Egylet,, F o g a r a s i 1843 (Kereak. Hzt.): véréin. — Ugyanő
tőle már 1836 bán együlni: vereinigen ; egyiiléx : vereinigung; egyiilet:
véréin; 1845-ben pedig ugyanő nála verőin : egyesület, egyiilet, egylet.
„E gy neme a . . .-aak“. Jósika a Zrínyiben az efajta : „eme
Art von . . .“ kifejezéseket oly gyakran és már-már oly modorosán
használta, hogy Petr. Horváth Lázár (Honderű 1843. 2: 591) kényte
len volt szemére lobbantam, hogy „ezen egy neme a garmanizmusoknak“. némely lapon 3—4 ízben, némely czikkben 16—20-Szor is elő
fordul.
Egynemű, A p á c z a i 1654. (Vö. Adal. 120). — A NySz.-bóI
kimaradt.
(SÍ.:: congener, unius generis. — „Gleicliartig", Márt.
1803; „homogenem", Verseghy. (Lei.)
Egyoldalú, S z ila a v J án o s (Phil. szerint): einseitig. —
Tzs. (1835): egyoldalúkig.

Egyöntetű—Ejtemény
Egyöntetű. Legelőször CzF.-nál (1864) találom: „egy öntetből
való; egyrendszerű, egy szellemben készített .
Egységes. Sóm CzF.-nál, sem Ball. Teljes Szt.-ban nincs még
meg. Először Ball. (1881) einkeitlich; ezt előbb egyesítettnek nevezte.
Egységesíteni, Ball. (1890.
Egyszerű.
Ismeretes, hogy a „simplex" a régi nyelvben
eyyugyü volt. Vő. NySz. — MA. és 1T szótárában megvan ugyan
egyszerű is simplex értelemben, de az irodalom egyáltalában nem élt
vele. Kitetszik ez abból is, hogy Vargyas a Phras -bán (1750) az egy
szerűt egészen más jelentésre akarta, lefoglalni, ú. m. „parilis: egy
arányú, feles, egyenlő, hasonló, egyszerű". — Az újabb irodalomban
(Pliil. szerint) Dübrentei honosította meg.
Az együgyű és egyszerű
közti különbségről 1. Kunoss (Gyal. 99.).
Egyszerűsítem, S z é c h e n y i 1831. i.Vil. 107). — Vörösmarty
egy értekezésének czime : .a mássalhangzók egyszerílésérül.“ (Tnd.
társ. Évk. 2:276). - Még 1835-ben is (Tzs.) vereinfachen; cgyssnrítni,
cgyszereeitni. — Fog. (1836): egyszmmtm. — Vö. -süni.
Együlni. A „vereinigen" Márt. (1807), sőt Tzs. (1835) is csak
egyesülni. — Együlni szótárilag először Fog. (1836): ugyanott:
egyiilel, sőt egyítenii is.
Együttes, F o g a r a s i 1842 (Jogt.): simultanens.
Együttható, P e t h e 1812 (Math.). A Koefficiens szószerinti
fordítása. — Ez Dugonicsnál egymüvü, (Syöry Sándornál cgyutUevö,
tisztévé. (Math.),
Éh. — A eodexek korában főnév; azután csak melléknév. (NySz.).
K is f a lu d y S. volt alkalmasint az első, ki ismét főnévül kezdte
alkalmazni: vö. gúny.
Éjnapegyen, Márton-nál 1803 (Szt) éjnapegyezés. - Ivözh.
Esm. tára (1831): éjnapegyenld. - Math. Mszt. (1834): éjnapegyen.
Éjszaki fény, B a r c z a f a l v i 1786. (M. llirm.). — SzD. nál
éjszaki hajnal.
Ejtegetés, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigvárt), deelinatio értelem
ben. - A Debr. Gramm. (19 1.) szerint jobb helyette az ejtés.
Ejtemény, B á ró ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). „A mit
ejtünk, v. ejtett valami." Sí. — „Spruch“ Tzs. (1838).
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Ék Eldőlni

Ék, B a r ó t i S za b ó D á v id 1779 (PM. 1:7 és SzD.):dccor,
venustas, elefánttá, ornamentum (Sí ). — Elvonás az ékes um.-bül. —
Mondolat rosszalta s Kis János is protestált ellene iSzem) — SzD.-nál
még: éhség, ékít, ékemény is (178 1.) a Pfil.-ben pedig ékülni (2 : 69). —
Ékítmény (Kimoss 1894) : ugyanő nála (GyaL 1895) ékszerek juvelen
és ékszeres juvelier, ékáros pedig galanteriewaaren hiindler (Szf. 1834);
de ékszeráru és ékszeráros is eleinte galanteric-waare és -hiindler(Tzs. 1898), így még Fog. (Keresk. Szt. 1849) s ugyanott drágaszer :
juvel, bijoux, sőt 1846-ban (Ball.) ékszerészet, éhszertőzs is galanterichandlung és 1848-ban (Ball.) bijouterie-liandel: drágaszerészet, — Ily
zavar van még Ball. 1890. szótárában is. — Szabatosan SimB.-nál
(1899). — Ékkő. ékmű Tzs. (1838). — Fej-ék, asztal-ékíTzs. (.1835);
nyak-ék BaU. (1846).
Ékezni. <:., MA., rr. am. cuneo. — B a r á t i S za b ó D á v id
1779 (PM. 1 :47): „darab lat ékeztel“. — Ekezés. aecentnra ugyanő
nála 1787 (Ki nyertes stb. 78).
Fog. (1836) ékezni: keilen, aecentuiren és ékezet aceent (in der sehrift): ugyanez Kunosánál (Gyal.):
huzatolás. — Einkeileu: leihez, kiékel Tzs. (1835).
Elborzadni. A régi nyelvben csakis megborzad, wtegszömyed,
megszSrnyiil. — 8zD.-ná,l már megvan elszörnyül; Tzs. (1836): el
borzad, elszörnycd.
Elcsititani. A esitítani SzD.-nál (1792) van először, bizonyosan
a székely népnyelvből. (Vő. csitolni Tsz.).
El igekötővel egy szó
tárban sincs; szintágy hiányzik az elcsitulni, noha már Aranynál:
„elcsitul a lárma*.
Élez, Döbrentei 1847.
A M. Tud. Társ. 1847 június 14-ikén
tartott kis gyűlésén Döbr. a Witz német szó magyarításáról értekezvén,
így kezdó: „E hónap harmadikén bennem az lobbana ineg, hogy a
Witz magyarul talán élez lehetne Mert abban é/-nek kell lenni, s azon
él-nek percenni kell. “ Erdélyi János megjegyezte ez alkalommal, hogy az
élez „pointe* értelemben a Kisfaludy Társ. Évlapjaiban rég volt immár
használva. A többség helyeselvén e szót, wítae kívánta azt elfogad
tatni, minthogy ezt szabatosan kifejező szóra sürgetőbb szükség van,
Spointere különben is fennmarad az él. — Döbrentei ugyanott elmondja,
hogy Czuczor azt akarta, hogy a „witz* magyarul tleze legyen. (Akad.
Ért. 1847. 145 1.'.
Élez, élezés, ékzeskedik BaU. 1851: ugyanitt még
élezezni és csak 1872-ben ékzelni. (BaU.).
Éldelni, K a z in c z y . Saját följegyzése szerint (Pandekt. 5 :13);

tüdőd Élénk
jelentése : „geniessen*. 1815-ben írja Szemere Pál Kazinczynak: „éídelni, éldelés, éldelet . . . . meo quidem judieio, á la Beregszászi, jó.
Helmcczy e részben tiagy mester. Jő volna vele közloni*. (Szem.
Minik. 3:128).
Az élvezni jóformán egészen kiszorította. — A
„gcnussreich* 1833-ban (Honimív. 396 I.) éledehnes.
Éldőd. A régi irodalom nyelvében megvolt az eldődi um.: antiqnns jelentéssel. — „Az eldeidt. Szent Atyák". (SzD.), de ugyanott
már ekUdink am. eleink. Ebből elvonva: eldod, antecessor. — A Mondolat nem helyesli.
Élelem, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „éleinény,
eledel, eleség". — Ez, valamint élelmes nahrhaft Tzs. 1835; dér zu
leheti weiss Fog. 1836, éklmctlen (nahrlos, Tzs. 1835). — A nép nyelvé
ből véve. — Élelmezni, (verproviantiren Tzs. 1835), mint míg szokatlan
új szó, dőlt bellikkel szedve. — Élelemszer, nahrungsmittel; élelemtár,
provianthaus (n; o.).
Elem, K a z i n e z y. Saját feljegyzése szerint (Pandckt. 5 :13)
magáénak vallja: ellenben (Stettner Vált. jog), Kunosa, Torv. Sz„ Szvor.
egyező tanúsága szerint Helmcczyé. — Barezafalvinál: elemén//, < alepittusban alamontnm. Nyálasnál elődelem; Biigátnál (1828) elv, Ilelm.
Berzs. Vers. igv indokolja: „Az elcmcy'tlO/cböl több motamorphósisok
ulán elem, az elő szóból (mint kellőből kellem, szellőbői szellent)". — „Xequis vocetn hane graccae originis, ejttsque eaudam amputatam esse cogitet* (Bng. Term. Szóh.). — Elemi, 1834 (FÜL). Kazinczy így ir róla. (Lev. 10:428) Helmeczynek 1812-ben : „Fogadjuk
cl az elem-et, mint a lényt. Szépen hangzó s szükséges szók, s ón élni
fogok velek, mihelyt nehányan egymásnak szót adunk, hogy velek
élni fogunk. Mert csak egynek tenni azt, veszedelmes". — Elemezni,
Bajzától (Törv. analysis ezikkc szerint).
Élemény, V e rs e g h y . Mint szó előjön már a Kisd. Szótárban
eledel, eleség ; Gyarmatinál pedig 1798 (Affin. 68) élő állal; inai élvezet,
fruitio értelmében Vers. kezdte használni. (Eex.). — Élményte rövi
dülve Ball. (1854).
Élendőség. Gyöngyösi 1604. (Mttr. Vén. 2 :124): „Ha akarsz
érteni többet. . . emlékezetéről [ S fullasztó Sirban-is élendőségéről“. —
A „múlandóság* mintájára.
Élénk, B e n k ö J ó z s e f (Vö. Csokonai Műnk. Toldy kiad. 228).
Ugyanott Csokonai a „halvány* analógiájára az éloény melléknevet is,
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Horváth Ádám pedig Psychologíájában az élékenyt ajánlja. (Fhil.
Míisz.)
E kot utóbbi Geleji Katonától van. (NyS/..),
Élénkítni
Kiss M. 1844 (Ujd. Sz.); élénkülni Ball. (1864).
Éleny, I r i n y i Ján o s 1839. (Tud. tár. 2:379). - ,Oxygé
műm — mondja Bugát — savitó fűit ex eo per Schusterum appellatum, qnod oxydandi virtntem liabeat: oum tamen hae virrate et alia
clementa gandeant, ideo praecuule Irinyin éleny fűit appellatum. (Sah.
374). — Irinyi maga igy nyilatkozik róla: „Egyedül az oxygcn tulaj
dona az, hogy általa élünk és ezen altima differentia által lön a neve élem/. Orv. Tár 1842 (1:265). — Éknyíl. éUmyv.1, Fog. 1845.
Élet-. E szónak összetételei közül (a külön tárgyaltakon kívül)
még megemlíthetők: élet-erő. életjel Márton (1803) éktele PhU. Szt.
entelechia alatt ) ; éle!járadék Fog. (1845): clctjeleméfi Tzs. (1835):
életkedv Ball. (1854); életkérdés Hall. (1872); élHnayyság Tzs. (1835);
életpálya, Széchenyi 1831 íVjl. 184); életrend, életszabály Tzs. (1835);
élettartam OzF. (1864 : életvidor Ball. (1854); életviszony, Fog. (1836),
stb. — Mindannyi német mintára.
Életkép, T h e w r e w k J ó z s e f. Vö. Ny. 10 :174.
Életkor, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Szí)..: „Élet ideje".
Életmű, P e t h e 1815. (Kim. 20): orgánum. — Életműven ; organicus : életműiéit n : inorganicus : életműnezéá: .organisátio. — Ugyanez
Tzs. (1835): életművezet. — Sokáig élt szócsalád, de a szerv és szár
mazékai, 1850 után, végkép kiölték,
É letveszély, líe lm c c z y 1834 (Jelenkor, 92). — Tzs. (1835). —
Életveszélyes Káth (1853).
Elfogódni, M árton 1803 (Szt.): „bcklemmen, elfogadni: beklommen: elfogadott p. o. a szív".
A közbeszédből véve.
Elfogulni, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 261) és Fogantai, 1833.
(DMM.): „elfogult: praejudiciosus ; elfogultság: praejudicium". — Elfo
gulatlan Fog. (1845). — Fogúim ige nincs és nem is volt,
Elhangzani. A „vorklingen" Mártonnál (1823) „elenyészik mint
a hang" : Tzs. (1835) „elcsendiil, elenyészik"; Tzs. (1838) elhangzik:
verklingen.
Elismervény, Kun o s a 1835 (Gyal.i: „elesmervény, reeognitionales". — Az előtt csakis „elismerő levél" (Tör?.).

Éljenezni—Ellen
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Éljenezni, H e lm e c z y 18.34 (Jelenkor 538): hosszas „éljen1zés. (így!); — Kunosánál 1835 (GyaL): tust húzni valakinek . iljen-zől
húzni. — Tzs. (1838) még nines meg: Fog. (1845) éljenez valakit:
bringt (jcmand) ein vivat; éljenzés, vivatrufen. Vö. Xy. 30 :198. — A vivuluzni fordítása. — Sokkal későbbi az újrázni (a régi fórázni helyett).
Szótárban először Ball.-nál (1872): „vvioderholt újra rufcn."
Elkülönözni. V c r s c g h y 1820 (T.ex. 414) separare. — A kiilonázni a régi irodalom nyelvében csakis a meg igekötöhöz kapcso
lódott. (NySz.).
Ellátni. A ,veisehen“ jelentésben még sem Mártonnál (1803 és
1823), sem Sl.-nál. Amannál az „el van látva" helyett „föl van ké
szülve" ; ellátás pedig csakis das weitschen vagy einsiokt.
A mai
ellátni Tzs. (1835).
Ellen, V e r s e g h y 1805 (Tiszta magyarság, 131). Jelentőse :
feind (Gramm. 81). — Kazinczy tanúsága szerint Vers. kezdte főnévül
használni. (Műnk. 7. köt. Gloss.)
Ellen-. A görög anti-, latin cuntra-, német gégén- előtétéin szók
kifejezésére nyelvünknek okvetetlenül föl kellett használnia az ellen
határozót. A régi nyelv is megtette ezt, de rendesen ragokkal meg
toldva (ellene-áll, fíllent-mund stb.); utóbb tisztán is, de csakis igék
* igei névszók előtt. Az egyetlen kivétel: ellenőr (Verancsies szava a
AVI. sz. közepéről) csak megerősíti a szabályt: több példa nines is
az egész régi irodalomban az efféle összetételekre, l'aludi hozza őket
divatba. SzD.-nál: ellenbeszéd; Sl.-nál már nagyobb számmal: ellenfa,
ellenrész, ellensáncz, ellenszél, ollcntárs (ma vetélytárs); Baranya Tiszt.
Szt.-ban; ellenszer, ellenválasz, ellenzár; Verseghynél (Lex.i: ellenalkotmány; Kr.-nél: ellenlábú; ilelmeczynél ellenlábas(Jelenk. 8:26)
s cllcnszív, cllcnfal (Jel. 2:21): Kunossnál 1835 (GyaL): ellenbirálat,
ellenméreg; Tzs. (1835 és 1838): ellenkezes, ellenkirály, ellennyilat
kozat, ellenirány, ellenirat, ellenjavaslat, ellenok. ellenoldal, ellenpanasz, ellenpápa, ellcnparancs, ellenpárt, ellenszavazat, ellentáncz.,
ellentanú, ellenvád, ellenvélemény, ellenvizsgálat; Fog. (1836): ellenhang, ellenjel, ellenkép, ellenmás, ellenmunkálat, ellennyugtatvány.
l ’jabbak (még CzF.-nál sincsenek meg): ellenáram, ellenáramlat, ellen•czikk, ellenérv, ellengőz, elleukisérlet, ellenkövetelés, ellenlejtö, ellenrendelet, ellentámasz, ellenvevény. Egy szótárban sincs meg: elleninditvány. ellenjelölt, ellenmozgalom, ellenpróba, ellensark, ellen
tábor. (Vü. Czimszójegyz.). Így folytatódik a nyelvújítók munkája
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napjainkban in, a nélkül hogy valaki most már megütköznék rajta,
holott a Mondolat még kifigurázta Kazinczyt az ellensúly-ért.
Ellen-bástya, F a 1ud i (NySz.).
Ellen-erő, F a 1u d i, Vö. Kreszncries 1 :12i. vis contraagens. —
A NySz.-ból kimaradt.
-ellenes.
Sajátságos, hogy e szó régi voltára, nem a magyar,
hanem az oláh nyelv szolgál bizonyfiókokkal. A NvSz.-ban ugyanis
nincs meg, hanem az oláh nyelvben már 1670-bbn megvan az (Uenish
(inimicua) szó, a mit Aloxies szerint csakis a magyar ellenes-bői lehet
megfejteni (Ny. 16:304). Ha csakugyan megvolt a magyarban, min
denesetre nagyon ritka használatú szó lehetett. Az irodalomba a múlt
század végén került bele (Szí), és Sí.) s a nyelvújítás különösen a
-widríg végű német szók lefordítására foglalta le. Vö. Ny. 29:127.
észeUenes Tzs. (1835). Kunosánál(Gyal.) népellenes, inpopulaer; Fog.-nál
(1836) csak a víz-ellenen van meg az -ellenen végű melléknevek közül;
Ball.-nál (1848): alkotmány-, ezél-, király-, láz-, lolt-, sznbály-, tiszt-ellett.es; CzF.-nál: állam-, igazság-, jog-, nemzet-, rend-, törvény-, tűz ellenes ;
Ball. (1890): eh--, láb-, méreg-, ütem -természetellenes. Egy szótárunk
ban sincs meg: haza-, magyar-, szabadság-, lantért)-, vallás-ellenes.
Ma már annyi ilyen összetételű szó keletkezik, úgyszólván, minden
' nap, hogy igen bajos lenne valamennyit összegyűjteni.
Ellenfél, F a lu d i 1750 (NySz).
Ellenhatás, H e 1m e c z y 1833 (Jel. 2 : 6): rcactio.
Ellenjegyezni, H e lm e c z y 1832 (Jelenk. 1:236) contrasigíiálni.
Ellenkezet, V a r g y a s 1750 (Phras
Nála obstaculum. —
Verseghynél (Lcx.) contradietio: CzF.-nál contrast.
Ellenőr, S ze m é re (Műnk. t : 47.). „Lássa uram öcsém, mondja
Kazinczy Szemerének, mily szükségünk volna egy enlbehrenve is; és
honnan vegyük ? Hál a néKiWböl, néUdUezni, válaszolja rögtön. Még
Kazinczyt is meglepte a merészség s a siiker fölötti kételkedését
azon tréfával mosta el, hogy Szemerét a franczia hangzásra készített
ellenőr szavára figyelmeztette, melynek életet jósolni senki sem mert.*
(Szvor. Feji. tűn. 23.). Megvan már Fák Vadászat tudományában 1829
(2 :174). — Baranya Vármegye Szótárában (1807 eontrollor - - ellenes). —
Ellenőrködni, eUenőrözni, Tzs. (1835).

Ellensúly—FJroemozdltó
Ellensúly- K a z in c z y . 1814. (Szlvképző Regek: ..a hol a
hideg eszmélet ellensúllyhan áll a szerelemmel' 160. 1.). Kr. nem adja
gazdáját, Mond. rosszalja, Vő. Szvor. Feji. ttin. 44. — Ellensúlyozni.
Ball. (1872); CzF.-ban még nincs ineg.
Ellenszegülni. A régi irodalom nyelvében, a szegezni igéhez
nem járult az ellen igekittéi. Márt- Szt.-ban (1803) találom először:
magát ellene szegezni, sicll widersotzen; Bar. Vm. Szt.-ban (1807)
magát ellenszegeim: opponere. — Ügy látszik a ..maga* clkeriilhetése végett csinálták az ellenszegülni igét
Széchenyinél 1831-ben
(VB. 264): ellene szegül. — Szótárban először Fog.-uál 1833 (D.VIM.)
találom oppositio alatt. — Ezt azelőtt ellentdllás-sál fejezték ki.
Ellenszenv, Bugát. — A Terin. Szóhalm.-ban határozottan
magáénak vallja. — 1832-ben már megvan. (Társ.). — A agemiaiből
a szene főnevet llarcz&fatvi vonta el 1787-ben (Szigvárt). — Ellen
szenves, Ball. (1857).
Ellentét, A p á c z a in á l (Éne.) antithesis: ellentétel: I’hil. (1831)
ellentét. — Fog. (1836) contrast, Tzs. (1838); gegensatz. - Ellentétes:
antithetísch, entgegengesetzt Ball. (1864): ellentétezni, ellentételezni,
eontraponiren, gegentiberstellen Fog. (1845) és Ball. (1854): az utóbbi
a kereskedelem nyelvében stomiren is (Hall. 1864).
Ellenzék, B a rá ti S za b ó D á v id 1782 (Kisri. Szt.). Nála
sorompó, gát stb. Ugyanígy Sl.-nál.
Márton (1816) nem ismeri. —
Phil. (1831): antagonismus; ellenzéke,s: contrarius. — Mai értelmében
Fog. (1836).
Ellenzet, Im re Ján os 1831 (Phil.): antagonismus. - Szila
synál (Fhil.) crmtraste. — Fog. (1836): widcrsprueh, gegentheil, gngenbild, antithese. — Ellensetes, contrarius (Phil.), Ball. (1854).
Elmélet, B a r c z a f a l v i 1815. „Elméi: speculatur philosophice, oocupatur in theoretizando. Elmélet: thenrema*. (Szemcrc följegyz. közt 1:256). — Feriiénél elmélkedő: tkeorétisch (Mathesis,
1812); a Phil. Szt.-ban 1831 bői elmélet: tbema meditationis ; Csábi
nál (Társaik. 2:11): speculatio. Végre Fogarasinál 1833-ban (DMM.)
elmélet egész határozottan: theoria. Ugyanő (no.) a theoretikerí elmélésznek akarta nevezni, - Bugát (Szh.) megjegyzi: „theoria melius
dieitur észkép: elmélet significat patina meditationem.'
Kimoss
1834-ben (Szf) hibásan tulajdonítja e szót Vajda Péternek.
Elmemozdító, B á n ó e z i J ó z s e f ajánlotta 1877 (Ny. 6:21)
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az ,,anregend'''-re, azt állítván, hogy a nép is él vele. (UolV). Tsz.
nem ismeri.
Elméncz, II elm e c z y 1816 (Berzs. Vers. VIII.): witzling. —
Elménczkedéa ’ plaisantoric (Jelent. 1:147).
Élmény 1. élemény.
Elmeszülemény, K aró ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).}.
Az elme- egyéb összetételei közül: elmebaj CzF. (1864): elmebeteg,
elmeél Fog. (1845); elmejelték Tzs. (1835); elmekén-, Ball. (1857); etmetehetséy Tzs. (1838); dmezacar CzF. (1864); elmegyágyász, elmegyógy
intézet a kézi szótárakban nincsenek meg.
Elnapolás, I’. N a g y L á s z l ó 1822 (Mesterszavak).
CxF.-ban sincs meg; először Ráthnál (1858).

Még

Elnemzetlenülni, B a jz a 1844 (Műnk. 3 :180): „A Teleki-ház
egyik védbárkája volt az. e-lnemzHlenülés nagy özönéből menekülő
magyar nyelvnek-. - Ball. (1854) dcnationalisiren : nemsellcniteni —
Ma inkább: elnemzetietleniUni, noha ez egy szótárban sincs meg.
Elnézni, S á n d o r Is tv á n 1808. (Sí.). — A régi nyelvben
am. „besehen*: nála először: pacifice tolorare, patienter perpeti,
vagyis nac hsicht habén. — A mai csili' germanisnms: elnézni (versé
ben) elvéteni helyett, úgy' látom, egy szótárunkban sincs meg.
Elnök, B u g á t 1833. (Orv. és Szóhalm.). — Barczafalvi ,(1787)
csinálta az előWnök, Fog. pedig (1835) az elemez, dönczeéy, Kimoss
(Gyal.) az elődenes szót terjesztette. Bugát (nem pedig Szemere, miként
Toldy tévesen állítja a M. Költ. kézikönyvében) szokása szerint ki
metszett a szó közepéről néhány betilt s megteremtette az elnököt.
így csináltak B. követői a áowjokos agyjaiyból homayot. — Budenz
1860-ban (M. Nyelvészet 5 : 546) noha tudta, hogy az elnök már ki
nem irtható, a némber formájára, az etémbert (eiö-ember) gondolta ki, de
nem akadt követője.
Elnökség ugyancsak Bugáinál (Orv.); elnöklet,
elnökölni Fog. (1845), előbb elnökségei leírtam is Tzs. (1835).
Elodázni, J ó k a i (Ball. Telj. Szt.): .elodázta, a inig lehetett
az időt* . .. — CzF.-nál (1867) is megvan. — Az idézni mintájára.
Elő-. A külön tárgyaltakon kívül újabbkori összetételek: időbér
SzD,; éléként, előjáték, elörész, döse-reg, előtag, clüveír 81.: dóidéi, Kis
faludy S.; előcsapat, előreijz Jelenkor (1: 592, 667); előjog Steltner
(Vált.); elölépld, Biliiicz (Gazd.); előhírnök Bugát (1833); eUiváxárlat,

Élőbeszéd—Előirányza
Kimoss 1834 (Szf.J; elmiandár, előépvM, előfőtíétel, előfogalom, elöhaladni, clöposta: előtér, élőfigyelmeztetés, előhegy, élőlz, elővásárolni
elővezetni, előkövel, elvrang, elötánczolni. elölánezos, elögyakorlat, élő
kor Tzs. (1835); elömondal, elövásár, Fog. (1836); előparanesobii, elüludat. előtünemény, elvünnep, elővéyzet. elvvonal Tus. (1838); elődiszitmény. Ball. (1864); előélet Ball. (1881); előértekezlet (egy szótárban
sincs); előfeltételezni Fog. (1845); elvh.il Fog. (1833); előváros Fog.
(1845): élőtüntetni, FLil. (1834); élőirományok Fog. (1845); előírótok
(antoacten) Katii (1853); előjegyezni Fog. (1845); előkérdés Ráth (1853);
előlap Ball. (1854); élőnyomozás Ball. (1890): előtan Fog. (1845); elő
vizsgálat Ráth (1853) stb. stb. — Előtajuíeskozás még egy szótárban
sincs meg.
Élőbeszéd, B a r ó t i S za b ó D á v id 1793 (SzD.). Előbb: elöl
járó beszéd. — Elősző megvan ugyan MA. és PP.-nál, de az iroda
lom, a nyelvújítás előtt, nem élt vele. - Ezt is SzD. vezette be az
irodalomba (1784): „előre bocsátott szó, beszéd."
Előd, S á n d or Is tv á n 1801. (Solcf. 7 :177). Eleud vezér nevé
től arra-a föltevésre csábittatja magát, hogy cMó’ríinket (1. ezt SzD.-nál)
reges régen elwíinknek mondták. Ha Eleud vezér nincs, vájjon az
utódnak mi volna ma a neve ?
Élődi, D ió s z e g i- F a z e k a s 1807 (Fiiv. 43): parasitieus. A nép nyelvéből véve. Kecskemét vidéken elösdi. — A Tsz.-ban
egyik sincs meg.
Előérzés, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). - Mondolat
rosszalja. — Előérzet Tzs. 1835.
Előfizetni, P» a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.) és SÍ. —
Sípos (Ó- és Üj-Magy.) rosszaié sara Szemere így felel: „Az elöpénz
nem az a pénz, melyet erszényünkből kiveszünk és a megalkudott
portéka általvételekor kifizetünk, hanem a melyet a felvállalt cs még
meg nem tett munkára előre adunk. Így akarták azt azok, a kik érzék,
hogy a szó, röviddé téve az értelem ellen, egy szóvá forradhat, de
amúgy' nem. S igen jót akartak”. (Műnk. 2:249). — Brassai fölszólalását az „Előfizetési felhívás* ellen 1. Ny. (1:64).
Előharoz, S á n d o r ls t v á n 1808 (Sí. 12): velitatio, praelium
minulum. — Előharc.zos, vorkSmpfer (Ball. 1854), előbb: előbajnok
(Ball. 1846).
Előirányzat. Még sem CzF., sem Ball. Telj. Szt.-ban nincs meg
Sziiy: Xyelvnjít. Szótára.

°

66

Előírni—Előmozdítani

Először Ball.-nál (1872): voranscMag. — Azelőtt előzmény (Széchenyi),
előtt* (Tzs. 1835), előlegen kivetés (Hív. Msz. 1845) v. költségvetés. —
Előirányozni, Ball. (1881).
Előírni. Ez a legeslegújabb időben támadt gennaiiismus még
egy szótárunkban sincs meg. A Nyr. 1884-ben rótta meg először:
valószínűleg akkortájt kezdtek használni.
Ball.-nál (1890) vorschreiben (átvitt ért.): előszabni, megbagvni, rendelni. - A közönséges
értelmű előírni elöszörNagy János Tliernlex.-ban (1846) praeseribere alatt.
Előismeret, F e jé r 1810 (Logica, 14).
Előítélet, B e n y á k B c rn á t 1783 (Okos Elm. 35) és O rc zy
L ő r i n c z (NySz.); noha a pracjudicium fordítása, mégis germanismusnak tartják.
Előítéletes, praejudieiosus Fog. (1833).
Előjel, S á n d o r Is tv á n 1798 (Sokf. 5 : 247). — A vorzeichen
fordítása.
Előkép. F a lu d i XySz. — Mondolat rosszalja.
Előkészűlni. Márton szótárában még 1823-ban is előre készü
lés, előre fizetés ; de inár 1831-ben előkészület Pukynál, előkészülés
(Phil.} megvan. — Előkészíteni Tzs. (1838).
Előleges, M á r t o n 'J ó z s e f 1807 (Szt.) ,a priori".
Ugyanő
nála 1803-ban: előleg, előzőleg.
Kazinczy tehát hibásan tulaj donilja
az előleg-et Szemerének (Pandekt. 5 :11). - Előlegesen: praeferenter
(Phil.). — Kunosánál (1834) praeliminarius, előlegesen: praeliminarie.
-Nyíltan magáénak vallja, noha már a Jelenkorban (2 :159) is megvan.
Előlegezni, P á p a y S ám u el 1807. (Veszpr. Tiszti Sz.: „Anticipato : előleg, s ezen Adrerbiumból ezeknek hasonlatosságára: aláz,
felez, ellenez, Mellőz, különöz, lehetne talán ezen szót is formálni:
előlegezni
Előlső, B u g á t 1833 (Orv.); anterior. Ugyanő tőle s ugyanezen
értelemben : Mellső (u. o.).
Elölülő, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). A praesidens
fordítása. — Kunosa 1835-ben (Gyal.) különbséget teendő a „praescs“
és „praesidéns* között, az elnök mellett meg akarta tartani az elöl
ülőt is.
Előmozdítani, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told.): promovore,
adjuvarc.

Elönév—Előtte
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Elönév, V a r g y a s 1750. (Phraseologia). Nála prunoininatio:
később romámé (Tzs. 1835), (le már ugyanazon évben családi praedicatum is (Fog). — A praedicatiun Kunosánál (Gyal. 1835): birtoknév,
Horváth Istvánnál: helynév (Törv. tud. Szt).
Előny, S á rv á r y B é la 1843 előtt./“ — Pctr. Horváth Lázár
Így ír 1843-ban (Honderű 591): ..Jósika a „vortheil* szót előlséy
vagy dolmány szóval teszi ki, mellyckncl jobb Sárvári úr e lő n y e —
Az elölmény nyilván a körülmény analógiájára; az előny pedig alkal
masint a jutúny hatása alatt, német mintára, önkényesen faragott
szó. — 1845-ben a györszentmártoni olvasókörben a smizlit akarták
előnynek nevezni (Ny. 10:176). — Előny, Fog. (1845); előnyön Rátli
(1853); előnytelen BaU. (1857); előnyösíteni Ball (1890), előbb előnyzeni. is Ball. (1857).
Előnyomulni,
promoveri*.

S án d or Is tv á n

1808 (Told.): „progredi,

Előőrs, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Mszt.): vorposten. - A
Hazai Tudósításokban Kulcsár István tdborszemnek nevezte. (Berzs.
Műnk. 1816. XII).
ElŐrajz, D ö b r e n te i (Phil. szerint): pbumm : B i t n i c z n é I
1830. (Gazd. Szt.): skizze. -Előrajzolni, roraeichnen Tzs. (1835).
Előre. Igekötővé csak a XVIII. században válik. — .A NySz.
beli régibb adatok mind hibásak: előre meggondolás (clöve-meggondolás), előre-meglát (elöl-meglit, elöve incgláttatott), elore-siet (elövesiet). — Az első kél biztos adat Faluéinál : elöre-bocsát és előrerándul. Vő. Ny. 28 : 344 cs 29 : 26.
Előrelátni, B e n y á k B e r n a t 1783 (Okos Eim. 117). — SzD.
213. Előbb, sőt még Sl.-nál is, praevisio : előlátds ; pracvidere : élőlálni.
vagy eleve-látni. — Vigyázatot s előlátást kíván. (Jelenk. 1: 16).
Előszeretet, F o 1n e ai e s 1807 (Alv. 68). A „vorliebe" szósze
rinti fordítása.
Előszín, F a lu d i NySz. Nála: vorderseite, ma proscenium.
Előszoba, F a lu d i NySz. - - A vorzimmer fordítása.
Előtte, K a z in c z y 1816 mározius 23-án kelt leveléből idézi e
kifejezést: „bízom a’ Gróf kegyességéhez, hogy Előtte is mentve
leszek* s hozzáteszi: gallioisinus, j ’espére qu'Elle me pardonuera.*
(Paudekt. 6 köt).
5*
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Elöttemezni. Baranya Varmegye Tszt. (1807): coramisare. —
Pápaynál. (Veszpr. Tart. 1807): elöttezni.
Ráthnál (1853): előtte*
am. fSUittes, a helyette*, áUtUas mintájára.
Elővéd, S z o n ta g h G u s z tá v 1834 (Math.): avautgarde. —
1835-ben (Gyal.) Kunosánál is.
E lővélem ény, F o g a r a s i 1833. (HMM. XV).
E lővigyázat, K u n osa 1835 (Gyal. prarevigilantia). — Máit.
(1811): előre vigyázd*. vorsicht. - Ma már élővigyázni-1 és elővigyá
zatlan-1 is mondanak, noha egy szótárban sem találhatóit.
É lővilág, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.). A vorwelt szósze
rinti fordítása. Ma is megvan a szótárakban, noha talán már senki
sem használja.
Előzékeny, F o g a r a s i ! 845 (Szí.): zuvorkommend. — Előbb:
megelőzd p. „megelőző szívesség". Tzs. (1835) és Ball. (1843). - Előzelmes-sel is próbát tettek. (Phil.).
Előzetes, K im o s s 1835 (Gyal.) zuvorkommend. — Ugyan
azon évben a praeliminarien: elözelek Tzs. (1835) és praeliminar: elő
zetes, még dőlten szedve Tzs. (1838). — Ball.-nál (1890) még mind a
két értelme megvan.
Előzmény, B a r e z a f a l v i 1786 (M. Hirm.). JNáia objeetum.
„Előzmény, valami csak előttem áll, objeetum; mert igy szokták
mondani. Ke előzz, azaz ne állj előttem." - De már Pápay Sámuel
nél (Veszpr. Tiszt. Szót.): antecedens, ez pedig Verseghynél clőzel,
s viszont ez Szí), és Sl.-nál: praevcntio és praeoccupatio. — Széchenyi
a Stádiumban a praeliminarét nevezte előzménynek. (Törv. tud. Szt.). - I)ebr. Gramm. (305) rossz képzésű szónak tartja.
Előzőleg, Im re Ján o s 1831 (Phil.): anticipato : Kunosánál
(1834): vorzngswcise. — Tzs. (1838): ira voraus.
Ball. (1864):
vorganglich, a priori: előzőlege*: a prioristisch BalL (1851).
Elsajátítani, K im o s s 1834 (Szófiizér). De csakis „elidege
nít, eltulajdonít“ értelemben. Vő. Törv. tud. Mfisz. — Fog. (1836)
nincs meg; Tzs. (1838): enteignen. — A zueignen jelentés csakis az
ötvenes évektől kezdve. Vö. eltulajdonít.
Elsimítani, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD): „elsimí
totta a dolgot". — Fog. 1836: beschönigen, vertuschen. — Elsimulni.
Ball. (1857).

Elsőrendű—Emberiesség
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Elsőrendű. — Először Bar. Vin. Tszt.-ban (1807) ordinarins
alatt. — Az előtt „elsörendcti való" (\ySz.).
Elszórni magamat. K a z in c z y 1814 (Pandúrt. G köt.): mich
zerstrenen. — Határozottan magáénak vallja. — Vő. szórakozni.
Eltekinteni. Németes jelentése szótárilag legelőször Ball. Telj.
Szt.-ban (1872): „eltekintve attól, hogy stb.‘ — A Ny. már ugyan
azon évben megrótta.
Eltulajdonítani, II o 1n á r J á n o s 1760 (Régi jel. Épül. 107.
Vö. NySz.). Nála a. m. zu cigen maciién, tehát a mai elsajátít. (L.
ezt.) — Mai értelmében SzD. (1792): „eltulajdonítja valaki jószágát".
Elv. D u g o n ic s .1784 és Holloaovszki 1808. — Dug. az eleve
szóból vonta el s nála elev a. in. a latin lemina. (rudak. 10), ugyanígy
-Márton 1811-ben Szt. — llollosovszkynál a ..Rozika titkai"-bán (1808,
67. 1.) princípium. Már 1815-ben Írja Szemere (Műnk. 3 :133) Kazinczynak: elv, princípium. — Elvileg: Fog. (1845): elvrokon, Ball. (1864);
elvtelen, Ball. (1881). — Közforgalomba hozta Helmeezy (Phil. és Törv.
tud. Szót.). — Vidovich (Neol. rost.) hibásan tulajdonítja Kazinczynak. — Bugátnál még 1828-ban is (Boncztnd.) elementumot tesz. —
Vezér-elv. Tzs. (1838).
Élv. S zem ere, Kazinczy hizonysága szerint, (l'andekt. 5 :11).—
Kisfaludy Károlynál 1821 (Életkorai): „Kiélt keblünk ékromjait mu
tatja, — Toldy 1823 (Haramják) így magyarázza: „Az ól gyökérhez
a o formativum substantiale járulván, mint nyel-bői nyelv1'. — Kezdet
ben élved, élvedet származtak belőle: élvez, élvezet későbbiek; Jelenkor
(3 : 523) és Fog. (1836); élvezetes, élvdús, élve.zetdús, élveteg: genussreich,
élnumdr gennsssüchtig Ball. (1854): élvezmény Ball. (1857): élvkórság
Jelenk. (3 : 379); élvhajhászat. éVm&gy, CzF. (1864). — Kimoss (Szó*
fiiz. 1834) az élv szót tévesen Bajzának tulajdonítja.
E lveszteni gyermekeit, — Szemere már 1815 körül védelmére
kel e germanismusnak. Följegyz. (2:124).
E lvon t abstract értelmében. A l'hil. Msz. Kazinczynak tulajdonitja. Különben megvan már Mártonnál 1803-ban, sőt 1799-ben is
abstrahircn: elvonni.
Emberbarát! A „mensehenfreundlieh" egész 1860-ig csakis
emberszeretö. — Először BalL-nil (1364) emberbaráti, emberbarátilag.
Emberiesség, B a jz a 1843 (Mtink. 3 :56): „vad szenvedélyei

Emberileg Emié
nem tekintettek sem jogra vágj' becsületre, sem emberiességre. — Ma
sínes meg, noha közkeletű, egy szótárban sem.
Emberileg, K a z in c z y 1810. (Lev. 8:9): „Emberileg szólván,
ezek nyilván az utolsó napjaink voltak volna4.
Emberiség, M árton István . 1798 (Kér. theol. Mór.). Ver
seghy (Lex.) a humanitás czikkben megrója értté, mert „az emberiség
szinte oly szószömyet, mini ezek volnának: feneisóg, lierezegiség,
papiság, gazdaiság stb."
Emberítés, V e r s e g h y 1820 (Lex. 32) anthromorphismus. - Vers. aggodalom nélkül ragasztgatta az it képzőt főnevekhez is; Így
leépítés (u. o. 34); személyileni (u. o. 215): szenlileni (u. o. 262).
Embertárs, S za tk m á ri K i r á l y M ik ló s 1780. (Polg.
rendtartás ... tudománya, 119). — Szí)., Sl.
Emelet, M árton J ó z s e f 1799 (Szti): „stoekwerk: konlignátzió, emelet-. Egyébként megvolt már e szó 1795-ben i*. Vö. Szaklányi (Magy. Merk. 1795 : 41. 1.). — MA.-nál eontignatio : gerendásat,
SzD.-nál: „az háznak szegese, osztállyá, rété, szakassza4. — Emele
tes, stoekhoeh, Ball. 1857.
Emelkedettség. Az ..erhabenheit6 Márt.-uál (1803): megelőzőség, fel filmúlóság, fcliilhaladóság, de már (1823) fennlengce, tennlengoség, felenielkedettség. — A fel igekötő nélkül ez utóbbi Tzs. (1835).
Emeltyű, S án d or Is tv á n 1801. (Sokf. 7 . 179). — Azt hiszi,
hogy az emclcsőt (NySzi) a régi magyarok emeltyűnek nevezték: holott
az entr.li:ső úgy lett az emel igéből, mint a lépcső, hágcsó a lép, húg
ból. — Én mindamellett megmaradnék az emeltyű mellett, mert az
emelő magában nem igen alkalmas műszónak.
Emelvény. Eleinte a. m. „abhub“ Tzs. (1835) : emelt, emelvény;
de ez már Fog. (1845) „gerüst" is, s ugyanitt az „abhub1- : emeltlék. —
Emelkcdvény, hebung Báli. (1864); „a többinél magasabban fekvő
hely Ball. (Telj. Szt.l.
Emésztmény, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sí.); „a mi elkel, el
fogj', elemésztődik4.
Emié. Önkényes elvonás a mái- is elvont emlék szóból. — Meg
van már 1831-ből (Pitik) mnemomea: e.mletan; Fog.-néJ (1836) emü:
gcdachtniss; Tzs. (1838) emle : denkmaal, emlckép: dcnkbild; cmlczni,
memoriren Balk (1844).

Emlék—Kniicnség
Emlék, D u g o n ic s (Szemere, Műnk. 2:255). Elvonás az emlé
kez igéből; elterjedését Kazinczynak, Vcrpcghynek köszöni. — Bara
nya megye Tiszti Szótárában (1807] emlékes — solemnis. Összetételei
közül, a külön tárgyaltakon kiviil, ime néhány: Emlékbeszéd 1832
(Tud. társ. Jegyz. könyv.): emlékérem Ball. (1881): emlékkő Kunoss
1834 (Hzf.); emléklap CzF. (1804): emlékoszlop, emlékpénz, Kunoss
183-1 (Szí.); emlékünnep Tzs. (1835) sth. sth. — Emléktábla még egy
szótárban sincs meg.
Emlékirat, F o g a r a s i 1833 (DMM.): memorialis serijitura. —
Kunoss 1834 (Szf.): denkschrift, memoire.
Em lckjel, D ö b r e n te i (PhiL szerint): mnniimentum.
Emlékkönyv, K a z in c z y 1808 (Ered. műnk. 1:04). ..Ilonát
ezt mindig röviden írja, igy: emlékezik. Egykor a stammbiichot emlék
könyvnek akaró tétetni.11 (Szem. Műnk. 3: 19).
Emlékszerű, aui monumentális. CzF.-nál 1804 ben még nincs
meg. Először Rall.-nál ugyanazon évben. Vö. -szerű.
Emlékszo'bor, H e 1m e e z y 1832 (Társaik. 1:205).
Emlény, K a z in c z y 1813 körül (Ered. Műnk. 1:92): nefelejts
virág. — A Pandektákban (5: 14) határozottan magáénak vallja —
Kunoss (1834) tévesen tulajdonítja Bajzának.
Emlős állat, F ö ld i, 1801. (Terin. hist.). van már Márton 1799-iki szótárában is.

Különben meg

Engedékeny, K a z in c z y 1808 (Szivk. Hegek 147). Vö. Sze
mére (Műnk 2 :255). - Kazinczy maga is határozottan sajátjának
vallja. (Pandekt. 5 :14], — Krcszn. csak Guzmicsból idézi.
Mon
dókat rosszalja.
Engedély, S ze m é re 1831 előtt, Kazinczy bizonysága szerint
(Pandekt. 5 :11). Eredeti jelentése : „gehorsam'. Mai jelentése Uelmeezynél 1834. (Jelenkor, 35). Sok próbálgatás után találták meg a
eoncessióra a mai kifejezést. 1832-ben (Jelenkor: 23) engedik (u. o.
123) engedőig: Fog. 1833. (DMM.) engedmény, engedvén!/. — Engedé
lyezni, Fog. (1845).
Engedmény, G e orch 1804. (Honnyi törvény 1:14): u. o.
engedményes. — Mondolat rosszalja. — Engedményezni, Fog. (1845).
Énnenség, Be n yák B e r n it 1783 (Okos Elm. 126): „egois-
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mus, mivel ez azt tselekeszi az emberben, hogy egyedül tsak magára
legyen gondja". — Vö. önzés.
Enyéim, R é v a i 1787 (Vers. 114). A régi irodalomban csakis
enyírnek. - Vö. Sí.
Enyhe, K a z in c z y 1808 (Szivk. Regék): „Kopva csúszott a
szobába egy szokatlan enyhe fény. — A Tud. Ovüjt. (1818, 3:78.
lapján) Kaz ezt mondja : „Igen kedves elavult szó, mellyből épen égy
lett enyhül, mint a léniádból lomhul, renyhéből renghül. — A Hűl.
Mfisz. hibásan tulajdonítja Döbrenteinek. — Sl.-nál megvan enyh fn.
é.s enyhe* mn. — A Tsz.-ban eny is van, bizonyára tévedésből.
Epedékeny, D ö b r e n te i G áb o r 1842. (Berzs.-Műnk. 1 244)
„A mindig cgysziníi Kölcsey inkább tulajdon epedékenységét adta rá"
(Zrínyire).
Építész, Kunoss 1835. (Qyal.): architectus: építészet (u. o.).—
Ugyancsak 1835-ben (Tzs.) még épílö-művészet; Bitnicznél 1831 (Gazd.)
épilő-művészeég.
Építmény, F a 1u d i (NySz). Ő csak fölelevcnitöje e szónak,
mert már 1565-ben Weres Balázsnál is megvan, vö. Ny. 25:899.
Érczesedni. A regi irodalomban megérczesülni am. mit erz
beschlagen. (NySz.). — Ez Tzs. (1835) érczezni; ellenben metallisiron :
erezetni és vererzen: megérezülni; utóbb érezttm, fimttni is Ball.
(1854); és csak Ball. (1881): érezeseilni. érczesülni.
Ércz-fonal, B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — A drót
első magyarosítása. — Arany János is élt vele: „repülnek, mint az
ércz-foruil villáma". — Sl.-nál (1801) előbb érczvowíl, azután vonalak
avagy darátok.
Érdek, S ze m e re 1831 előtt, Kazinczy bizonysága szerint.
(Pandekí. 5:11). H e 1m e c z v már 1832 (Jelenkor 1:15) él vele. Vö.
Kunoss Szófdz. 1834. — Elvonás a némileg más értelmű érdekel igé
ből (NySz.), mint a régi nyeldó’k (gurgnlio, Cal. MA) a nyeldököl-ből,
vagy az új emlék az emlékez-\)ü\. — Érdekes, interessant; érdekelni
interessiren Tzs. (1835). — Érdektelen 1832 (Társ. 34), noha az
értelme még sokáig nem állapodik meg. Császár Feren.cz 1835-ben
még „neutrális‘ -t ért rajta. (Társaik. 69). — Érdekesített fél am. érde
kelt fél. (A kir. Tábl. jegyzőit illető utasítások 1841); de már érdeklett fél (Fog. 1842). A cointeressatusra sokáig nem találták meg a
megfelelő kifejezést: majd közérdeken Kimoss (1835), majd közérdekű

Érdemesíteni—Erőiem
Debr. (1837), majd érdeken fél Fog. (1842). — Érdektárs Fog. (1833) ;
közérdekeit Hív. Msz. (1845). — Érdeklődni Ball. (18G4), előbb érdekülni
Ball. (18ü7). — Közérdek, mai értelmében, Ball. (1881).
Érdemesíteni. A régi irodalomban, a NySz. szerint, csakis érde
melni, noha a Tihanyi (Indexben (291) megvan emez is. — Érdeme
síteni, érdemesülni Fog. (1836). — Érdemiül, emeritus Nagy János
(Hierolex. 1845); kiérdemült, noha szokásos, egy szótárban sincs meg.
Érdem jel, P. N a g y L á s z l ó 1822. (Mesterszavak).
A szó
tárakba csak a 60-as években kerül be.
Érdemleges, Fog. 1842 (Jogi. Mszk.) : meritorius ; érdemlelj :
meritorie.
Érdempolcz, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Mivel
Berzsenyinél is (Felsöbüki Nagy Pálhoz) előfordul, Szemem neki tulaj
donítja (Műnk. 2 : 255).
Érdemrend, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor 1: 29). — CzF. (1864)
és Ball. (1881). — Széchenyinél érdemkereszt (ViL 265).
Érdes, D i ó s z e g i- F a z e k a s 1807 (Fiiv. 60): asper. Kassai
1833 (MDSz. 2:103): érdes adjectivum, loco darabos, asper, non planus.
A nép nyelvéből véve.
Erdész. „A keszthelyi Georgieon — mondja Pák Dienes 1829-ben
(Vad. tud. 174) már régen erdésznek nevezi a foretmannt s hozzá
teszi, hogy másoknál erdész, erdészetMindamellett nem igen terjed
hetett el e műszó az országban, mert Szentpéteri Imre 1830-ban (Tud.
Gyűjt. 2 :46) így mentegeti magát: „az erdösz, ha szabad a forstmannt így neveznem". — Fog.-nál még 1848-ban is erdösz, ellenben
Tzs. (1835) erdész, erdészet.
Eredmény, B u gát 1833. (Orv. Szót.). Határozottan magáénak
vallja s a Szli.-han (111) azt kérdi: „Qui et cnr editor novalium Jelen
kor dictorum vocem liauc in eredvény immutaverit ? non intelligo.
Vő. -mány, -mént/. — Fog. 1836-iki szótára még nem ismeri. Fogarasi
egyébként a resultatumot kerekedménynek akarta nevezni: mások pedig
hárulataak; „eredmény tamen unice tantum usuvenit" — büszkén
mondja Bugát (Szh. 179). — Eredményezni, Fog. (1845); eredményte
len Ball. (1857); eredményes Ball. (1864).
Érelem, B a r c z a f a lv i 1815 (Szemere Följegyz. közt 1: 261):
,valor, pretium. Kitsiny most már a váltó cédula érelme. Titkos érelmű
mennyiség, incoguita quantitas". — Tzs. (1838): „reil'e, zoitigung".

Erély—Erény
Erély, S z e m e n ' (Műnk. 1 :47; Szvor. Feji. tűn. 24). — Vadnay Károly a Főv. Lapok 1885 folyamában azt állítja, hogy o szót
az ő atyja csinálta. Szemére csak elfogadta, miután vele élőszóval
közölték. — Erélyes Fog. (1845); erélytelen egy szótárban sincs meg.
Erény, K a ró ti Hzahó Dá v i d 1792 (Szí).): virtus. — Ön
kényes képzés az erő főnévből. — Ugyanő a beUcrőt és tökélyt is
használja „virtus* értelemben.
Ozövck jogi munkájában „virtuális':
erényes (Törv. Sz.), sőt. Tittel az astronomiának azt a részét, melly a
mozgató erőkről szól, erényes csillagtudománynak akarta nevezni.
(Közli. Esni. 1 : 455). — Kazinczy 1811-ben a virtust, érthetetlen módon,
csánynak nevezte el. (Lev. 8 :445). Ez ellen Horvát István (Lev. 8 :646,
562) erősen tiltakozott. Mire Kazinczy (Fandektám, 6. köt.) igy nyi
latkozik : „Szemere Pál említette, hogy Szálló Dávid, a Báróti, a
Virtust erénynek nevezte. Ezt én nem lelem jónak, mert az er hang
benne azt gyanittatja, hogy valami cr-böl valót akarunk megjegyezni.
Szemere kérdést teve, lm nem lelietne-e ré«f/nek nevezni, hogy a
Szabóéhoz is hasonlítson, monosyllabon is legyen, mellyel én óhaj
tottam. Ölelve fogadtam a rény szót s a mányrol lemondottam*. Kis
Jánoshoz pedig ezt hja (Lev. 9:64); „A virtusnak rény nevel projectála Szemere s Horvát és Vitkovics s Kováes és én dcclaráltuk, hogy
ha mi öten kötelezzük arra magunkat, hogy- élünk a’ szóval, semmi
vexa, insultatio, kaczagás, üldözés nem viszcu arra, hogy tőle elad
junk*. — Horvát Istvánnak azonban a rény sem igen tetszett. Erről
Szemere tudósítja Kazinczyt: „Még talán nem iram, hogy Ilorvát
azért nem Ízleli a rényt, mivel a konyhákon, Fehérvár körül a „rán
totta* : va jrén ye(Lev. 10:152). De Kazinczy nem enged s ezt Írja
Helmeczynek: „Bár is! Haragudjon Knltsár és mások a Rényre.
A Triász megegyezésével éltem vele s már fogok, ha magam mara
dok is. Az erény nekem nem jó, mert felakad az olvasó s azt gya
nítja, hogy az értől, véna, rivulus ex Humine ortum ducens, jő. Az,
hogy- rántottat is teszen, nem ok. Virtusnak nevet kell adni s a monosyllaba szó azért, kívánatos, mert a suffixtnnirial, a derivativumokkal
rövidebb lesz, mint különben fogott volna*. (Lev. 10 :333). Szemerónek pedig: „Rény ez nekem Virtus lesz mindég, ha senki néni követ
is". A tekintélye előtt meghajlók egy darabig követték ugyan, de
csak kelletlenül. Berzsenyi, igaz, hogy csak Kazinczy halála után,
így ir : „Mikor minden ok, czél vagy szükség nélkül a szép és gyö
keres erény helyett rényt akarunk potiyantani, akkor csakugyan sokat
kivárniuk a publieumtól. És én úgy gondolom egy ily szent és min-

Érintő—Érme
den lehető módon közönitendö szónál mint: erény, korántsem újítha
tunkohr szabadon, mint Bugát a boneztudományban, melynek publieuma
örökre csak a honrz-szoba lesz ; mégis azt látjuk, hogy ott minden
új szó gyökérből van származtatva » nem mondatik ütér helyett: tér,
mint erény helyett : rény, a mi épen olyan, mintha nem elégednénk
meg ezen áj szóval: regényes, hanem még azt is kívánnék, hogy a
publicum előtt a gényes is annyi legyen mint regényeit avagy romános.
Sunt eerti denique fines“. (Berzs. Műnk. 1864 : 71). Döbrentei 1842-ben
már kijelentheti, hogy a rcny elhangzott, miként ismét Kazinezynak
mímelni szavát a helyesebben értelmező utánozni nyomta félre'. (Berzs.
Műnk. 1: XXXIX). Döbrentei azt is megjegyzi, hogy az erény szót
gróf Széchenyi István ,Hitel' ez. munkája hozta folyamba. - Érde
kes, hogy Szemere miként igazolja az erény helyes voltát: „E szó
nem rossz. Benne van a gondolat: fortitudo, virtus. És igy' jó volna
ez a szó is : erő. De mar masra alkalmaztatták s azért változtatta
Szabó erénynek, s erényjis jó szó. Kút, kötő, kötény; lep, lepő, lepény:
vág, vágó. vágány, tehát. e.r. erő, erény"! (Minik. 3:76). — A Xyr.
belátván, hogy hiába küzdene ellene, kénytelen volt vele megalkudni,
noha í£z erkölcsöt jobban szerelte volna. (20 :57).
Érintő. V e r s e g h y 1820. (Les. 105): tangeiis a geometriá
ban. — Apáczainál hozzáérő, Dugonicsnál érdekűi. A műnyelvben Brcsztyenszky (1829) honosította meg. (Math. Msz ). — Érintkezés, Bugát
1833. (Orv.). — Érintőleges, Ball. (1881).
Érj. B o g a r a s ) 1836 (Szt. 313. 1.): intension. - Okoskodása ez
lehetett: ,a mi külsőleg nagyobbodik, az az minek tere szélesedik, az
terjed: a mi belsőleg nagyobbodik, helső erőre nézve gyarapszik, az
erjed s e szerint az extensio térj vagy terjodés, az intensio pedig érj
vagy' erjed és(Adni. 454). — Újabb időben erj-anyag a. m. gahningsstoff: még egy szótárban sínes úieg. Vö. erjedni.
Erjedni. P é t he P e re n ex 1797 (Vizsg. ra. Gazda, 2:11).
.A fermentatiot közönségesén aligha ki lehet jobban fejezni, mint
igy: erejedzés'. Bizonyára a gyökeredzik stb. s különösen a let’cdzik
anológiája lebegett előtte. Később a terjed, gerjed formájára erjedzés: de ha sarjadtáé melleit van sarjad, erjedsés mellett is lehet
erjed Ny. 27: 456.
Erjesztő, ad normám élesztő, Hall. (1890).
Erkölcsileg, K im o ss 1834 (Szf.) morsliter.
erkölcsiképpen (Lex.).

Vcrsegliynél

Érme, S z a.b ó .J ó z se f 1848 (Bány.): .pénz, iniinze". — Alkal-
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maxint a kelme mintájára. Ha ugyanis a kelme (portéka) — kel+me,
úgy a pénz — ér-{ me vagyis érme. Ügy latszik, ez az okoskodás nem
Tolt mindenki előtt világos, mert valaki (lírdy János ?) az érmét csak
hamar éremre alakította át a tartam, szólam akkori új szókat vevén
példaképül. Már 1851-ben a „Legújabb szavak* közt megvan az érem,
éremtan, éremtár is. De' valamint többféle pénz van minden ország
ban, az érem is és az érme is forgalomban maradt, amaz denkmiinze.
medaille, ez pedig az igazi pénz.
Ernyedni, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): „rarescere, rarefierí; eniyed a ruhám azaz kopik*. — A nép nyelvéből. — Elemyedni
a. m. elkopni Kreszn. (1827); erschlaffen, Tzs. (1835). — Ernyedetlen
unermüdet, ohne erschlaffung Fog. (1845); emyeteg, schleissig (n. o ). —
Elernyeszteni (ii. o.).
Erőd, Ez a szó is a -tla, -de képzős főnevek nagy családjába
tartozik. Eredeti alakja ugyanis erSde volt: fórt, festung Ball. (1851),
s ebből azután, mint a /miéből a ferdítm, lett az erődüni. Ugyanígy
érődé még 1854-ben, 1857-ben (Ball.), 1860 (Fog.) és csak 1884-ben
(Ball.) jelenik meg az érődé mellett az erőd is, hihetőleg elvonás gya
nánt az erődít igéből, egy kicsit talán Erdőd várára is tnmaszkod
ván. Mindamellett még 1890-ben is megvan az érődé (Ball.). — CzF.
azonban nem vesz róla tudomást, hihetőleg a dupla szófejtést kissé
aggályosnak találván. — Erődítmény, Ball. (1872).
Erőmű, M árton J ó z s e f 1803 (Szt.). — Az 1799-iki kiadás
ban maschine még: makliina, okos kigondolt szerszám, masina; de
már 1803-ban „erőmiv, mesterség miv, alkotmány*. — Erőműm meehaniseh Fog. 1836. — Erőművész, mechanicus Pukyl830(Törv.), masebinenhaner (Jelenk. 2 : 203), mechaniker Fog. (1836) e ugyanígy meg
Ball. (1890) is, noha ma már az akrobatákat hívják erömüvészeknek. - Erőművedet, erűmüzet, maschincric, incchanismns Fog. (1845).
Erőszakolni, B c n y i k B e r n i t 1783 (Okos Kim. 101). .Nála
voltaképen eröszakúlni: .a’ legkissebb munkánkra is eröszakúlnunk
kellessék". — Ugyanő nála (112) erőszakít is: ,.a mellikhez képest
jobban erőszakítják őket".
Erőszakolni 1831-böi á Phil. Szt.-bán
„detenninismus* ezikkben. — Szótárba 1844-ben kerül: forciren (Ball.):
gewalt anthun, gewalt anwenden Fog. (1845). - Kierőszakolni CzF.
(1865): félerőszakolni egy szótárban sincs meg.
Erőszakoskodni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). —
SL-nál: , viin inferre, violenter agere". — Bizonyosan a nép ajkáról.

Érték Értesíteni
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Érték. A régi nyelvben többnyire értek s jelentése nem „valor*,
hanem „vires, facultates vagy opes*. (NySz.). Még SzD.-nál is értek:
vagyon, erő, tehetség, jószág, birtok és értékes am. vagyonos; Sl.-nál
pedig értékellek: faeultatibus carens, opibns destitntns; ugyanígy
Mártonnál.
Barczafalvinál (Szemete Följegy'Z. közt, 1: 266): notitia,
scientia, intelligcntia. - Érték „valor* értelemben először Georehnél
(1804) és Pápaynál (Veszpr. Tszt. 1807): „valor, érték, siker; intemus
rei valor: belső ért,ék". — Fog.-nál (1836): hetrag, giiltigkeit s wiihnrag
s ennek megfelelőleg (u. itt) értékes am. giiltig, de már Fog. (1845)
érlékdús, értékes, werthvoll: értékesitni verwerthen Fog. (1843).
Értékelten: werthlos, unvermögend és értéktelen: unbcmittelt, ungUltig, werthlos Tzs. (1838); értéklelenítni, értéktelenülni, Fog. (1845),—
Értékelni, bewerthen Toldy (Mszt. 1858). — Értékpapír (n. o.).
Értekezet, értekezlet, S án d or Is tv á n 1808. (Sí.): érte
kezel, serutinium; ugyanez Fog.-nál (1836): erforschung, untevsuchung,
abhandlung. — Értekezlet, conferentia. Hiv. Msz. 1845; ennél, úgy
látszik, a let egyenest az igekötöhőz járult. — Értekezés előbb „erkundigung, hacbforschung* (NySz.); Fáv Andrásnál 1818 (Friss bokr. 7)
már: abliaudlnng*.
Értelm esíteni, V e r s e g h y (Lex.): explanare, erklaren, begreillich machen; intellcctuare. — Bar. vm. (1807) informare.
Értel
mezni, commentare Fog. (1842).
Értelmiség, H e lm e c x y 1833 (Jelenk. 213) intelligentia.
Értemény, B a rc z a f a l v i , 1792 (Tud. magyarul 33): „Mindaz,
a mi akármi módon esmérletik, értetik, tudatik, vagy a mi esmérni,
érteni, tndni való, esmérniényaek, tudománynak, érteményneM nevez
tetik s neveztethetnék." - Verseghynél (I,ex.) notio.
Érteni magát, Szaklányi már 17Dő-ben kifigurázza (Magv.
Merk. 48).
Mikor gyerek koromban legelőször a gymnasiuniban
hallottam, én is igen megütköztem rajta.
Értesíteni, P á p a y S ám u el 1807. (Veszpr. Tiszt. Sz.). A tudó
sit és utasít mintájára. Az arány t. i. így állt Pápay előtt: tud: tudó
sít = ért: x. Igaz, hogy ebből nem értesitni, hanem értősíin i követ
kezett volna, de a nyelvújítók ennél különb szabadságot is megen
gedtek maguknak s az utasitni bizonyára előmozdította a második
szótag rövidre szabását. Vö. Ny. 29:29. — Egyébként előjön már
Bar. Vm. Tszt.-han is.: capacitatio, megfoghatósitás. megértesítés, —
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Holmcczy, Berzsenyi Versei 1816. — É ri<sitint Bull. 1851. — Kreszn.
nem fogadja el.
\
Értesitvóny, D ö b r e n te i (Phil. szerint): informatio.
Ball.
(1844): programra, cinladungsscllrift.
Érülközni, B u g á t 1838 (Orv.): értilet contaetus; érillközés
ugyancsak ö nála 1836. (Tseh.). — CzF. igy nyilatkozik felőle:
.Némelyek által újabb időben megkísértett, de nem egészen helyes
származtatúsú szó, mert a köztit, közik ragok csak átható igékhez
janiinak: már pedig érülni mint átható ige nem létezik, s ha oly
szó léteznék is, ez csak önható volna*.
Érütés, K a z in c z y 1815. (Műnk. 9 :118).
Gcrmanismus :
magyarul: érverés. Ez utóbbi a NySz.-ban nincs ugyan meg, de megvan
már 1803-ban (Márt. és SÍ.).
Érv, H e lm e c z y (Szvor. Feji. tűn. 43). Vidovieh (Néni. rostál.
1822.46.1.) Kazinczynak tulajdonítja. Eredeti értelme: fermentum
(llelm. ílrtck. Berzs. Versei előtt 1816); még 1843-ban is az (Szóh.l;
azután egy a jelentése az wvéuj/nyol: geltung, giltigkeft. (Fog. Szót.
1R.">2). Csakis a Bach-idöben kapja az argumentum értelmét. (Ball.
1851. „A legújabb m. szavak* közt). — Érvelni Ball. (1881), előbb
érvezni Ball. (1872).
Érvény, F o g a r a s i 1842. CzF.-ban nyíltan magáénak vallja,
minden származékával (érvényes, érvényesitm. érvényesülni, érvénytelen,
érvénytelenedül, érvényteknitni) egyetemben. — A nép is használja
ilyenformán; „Az idén a krumpli nem érvényes", vagyis ,.nem érik meg".
Érzék, M árton Is tv á n 1796 (Kér. theol. morál). Nála sensus
aestheticus voluptatis et taedn, tehát a mai érzel; ugyanígy Sí. —
Mai értelmében Márton Józsefnél 1803 (Szt,). Kazinczy is él vele:
„A nagy vacsorák s esti gyülekezetek elaltatták érzékeit*. (Szivk.
Reg. 226). Verseghy rosszalja, mert érzék annyit tesz, mint sentiebam (!)
Lex. 73, — Mártonnál (1803): érzékszer, érzékeikig, érzéki, érzéki
ség, érzékíteni, érzékelni, érzéklés. — Pukynál (Ilonni Törv. 1830)
érzéklel, érzékleli intuitio, intuitiv. — Nyelvérzék, CzF. (1867). — Érzé
keimnél vagyok: ieh bin bei Sinnen. Kazinczy határozottan magáénak
vallja e kifejezést (Pand. 6 köt.).
Érzékenyiteni, Báró ti Szabó Dávid 1792 (SzD.). — Érzéke
nyein, érzéleetlenitö szerek. Sí. — Elérzékcnyiilt: empiindlich, sensitivns Fehér, 1810. (Lex). ElérzékenyUni, Érzékenykedni, Tzs. (1838).

Érzéketlen—Eszméi
Érzéketlen, B á r ó t z i 1774 (Kas-*. 3:234) és Baróti Szabó
Dávid 1779. (PM. 1:197). — A NySz.-ban csakis érzékenytele,».
Érzelegni, 1) ö b r e n t e i (Phil. Szt. tanúsága szerint). —
Érzelyő, sentimentalis. — Empfindeley: érzelyés (Phil.).
Érzelem, I{ é v a i elevenítette fel. (NySz.). .A tudós R. élt
ezen szóval; csak olyan mint értelem. Szükséges pedig ez a szó,
mert érzés sensatio; érzelem pedig aensatum vei idea sensu per
eepta. (Kovács Mik. Clicmia 1:173). A szótárak közül először Sl.-bau.
A Mondolat rosszalta. - Érzelmes Fog. (183$); Értelmetlen,. Dali.
(1864). - Érzetni, sinnlich walirncmen Ball. (1857).
Érzemény, U a r ó ti S za b ó Dávid 1784 (SzD. I. és II. kiad.).
Vö. Ny. 10 :308. — Sl.-nál: sensus, affectio, passió — Barozafalvinál
(Szemere Följegyz. közt 1:256): „quidqnid sentitur." — Verseghynéi
sensus, sitin, sinnlielikeit.; érzeményex sensitivus, sensualis. (Les.).
Érzet, fn. B e r z s e n y i (Phil. szerinti: empfindung. — Érzeten.
empíindsam Ball. (1857). Az érzetár, CzF. szerint, költői előadásba való.
Érzület, Vadít a y L a jo s 1843 (Szontágh, Propyl. 60,
199). — Úgy' látszik, csakis 1848 után jött divatba, mikor a polgá
rok .érzületét" oly erősen kutatták. Legelőször Ball.-nál (1851): am.
gesinnuug ; Káthnál (1853): gesinnung, tendenz. - llasonpárja s talán
mintája is a lelkidet. — Érzillni. lelkűim nincs és nem is volt.
Esedék, Báró t i Szabó D ávid 1792 (SzD.). - Nála: esölék.
maradék, hulladék stb. — Phil. (1831): accidens, accidentia, philosophiai értelemben. — Királyföldynél (1846): abschnitzel és esedékes.
leichtfallig, schtvaeh; de már Helmcezynél 1834 (.1élénk. 300). faliig:
esedékes, a váltóra értvén.
Esékeny, Fogarasi 1848 am. esendő, esedckeuy. - Ugyanígy
a régi nyelvben fragilis: töredékeny. de törékeny is (NySz.).
Esély, J ó s ik a 1853 (Esztlier): „Chance: esély, bonne ehanee:
jó esély: hungarice: szerencse koczkája, jobb szám reményével. . . .
ha esemény jó szó, akkor az esély szó elfogadható cs hézagot pótol."
(Ny. 27:116). — Először Ball. Telj. szótárában: u. o. azt olvassuk,
hogy a börze „baisse" értelemben is használta.
Esemény, G y ö n g y ö s i (Kreszn.) Dugonics-féle kiadás 1: 380 :
„De hogy' ne lehessen még az eseménnyel, Nincsen elvégezve bizo
nyos törvénnyel". Sőt, még 1808-ban is Kazinczvnál: „A születés, gaz-
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dagság, ifjúság, elmésség mind merő események". (Marm. 1: 50). Ere
deti jelentése ezek szerint: vcletlenség, esetleg. Még 1834-ben is
(Jclenk. 301) Kunosánál (Gyal.) „mellékjövedelem, arcidenlia." — Mai
értelmében már Fog. Zsebsz. 183G.
Esernyő, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigvárt) Sl.-nál exSeUenző,
Erdélyben ma is esütartó. — A* esö-ernyri egyberántása.
Esetleges, F o g a r a s i 1845 (Szt.) esetleg, esetleget, zufallig. —
Előbb esetileg: accidentaliíer (Törv. Szt.).
Esk, S á n d o r Is tv á n 1801 (Sokf. 7:181): .esküeés régonte
étkét, esk". Ennek bizonyítására Sí. (Told.) idézi a Bérsi Cod.-böl az
esket és Komjátiból (Szt Pál) az estet; a NySz.-ban azonban az esk
nincs meg. — Önkényes elvonás az esküvés (régiesen esküés, este)
főnevekből.
A régi tőszó t. i. es volt s ehhez járult az -kiülik,
■lalszik (ma.-ke.zik igeképzö). — SÍ. még azt is állítja, hogy regente
eskestársak annyit tett mint: socií eonjurati. confoederaü. — Kazinczy
az esk főnevet magáénak vallja. (Pandekt. 5:13).
Eskü, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 143). Elvonás az esküim,
eskütlen (valójában esküvetkn) szókból. Alig hinné az ember, hogy ez
is csinált szó. A mit ma esíü-nek mondunk, még a század elején hit
nek nevezték.
Esküdt szék, H e 1m e e. z y 1832 (Jelenkor 1:112): special
jnry. — Tzs. 1838.
Estelizni, B a r á t i S za b ó 1792. (Vő. reggelizni).
Estély, B a r e, z a f a 1v i 1787 (Szigvárt): „stílus, genus seribendi
vei diecndi. Szép e.stilylyel van Írva ez az orátzió'. Nála ez nem
egyéb, mint a stílus magyarosított kiejtése. — A nini estély, estvély
alakban először Kazinczynál 1794 („Rajok jött az estvély“, Vak Lan
tos 106) a. m. este, s így elvonás a népies cstvéli szóból. Még 1838-ban
is (Tud. Társ. Zsebsz.) estét tesz s ugyanott a soirée : cstvény ; Helineczynél 1834 (Jelenkor 37) estvéset; 1845-ben (Fog.) estély már soirée
is. — Tánczestély, Honderű 1843 (1:147) cs Fog. (1848).
Estike, C s o k o n a i (Műnk. 371. 1.).
Márt.-nál (1807): estvelke:
mutterviole, nachtviole. (Vő. Diószegi, Fiiv). — A nép nyelvéből.
Eszély, S z c m e r e. — Szvorényi (24 1.) így Ír : Szemere szívesen
emlegette, hogy .mondva' nem többször, mint csak kétszer csinált
szót: a jellemet unokaöccse, Bertalan óhajtására s az eszélgt eszé-
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b/z«-tGr. Széchenyi Istvánéra. — DBbrentei is Saemerének tulajdonítja:
„ildomosság felélesztése után Szemere Pál estélyi szemele ki". (Akad.
Ért. 1847. 145. I.). — Eszélytelen, Ball. (1846).
Észjog, H elm eesey 1834 (Jelenkor, 422i : „vemunftrechf.
Eszközetlenül, G é 1e j i K a to n a Is tv á n 1645. (NySz.):
a. in. immediate, közvetlenül. — Ugyanígy Fog. (1836).
Eszközölni, 15a r é t i S za b d D á v id 1792. (SzD.). .Vala
miben eszköznek, segíttönek lenni, ö eszközlotte a békességet. Ezt nem
eszközölhetem: nem használhatom, hasznát nem vehetem, vele nem
élhetek*. - A Debr. Gramm. (307. 1.) érdekes okoskodás alapján
rosszalja. Szaklányi pedig ugyancsak 1795-ben (Magy. Mcrk. 44) erő
sen kifigurázza. - Kieszközölni, csoportún Fog. 1835 (DMM.), ausmitteln. Tzs. (1835)
Észlelde. Az obsersatoriimi magyar neve Bugáinál (Tseharn.
1836). örd: ex őr et formativo locali d composita; Nagy Jánosnál
(Hierolex. 1845) csillagmzsyálda : Toldy Tud. Msztárában (1858) szem
lélik: Szabó Józsefnél (Akad. Értés. 1888) észleld*. Ez utóbbi, szeren
csére, egy szétáűba sem jutott bele s noha állami intézet hivatalos
nevéül is sokáig használták, ma már kihaltnak tekinthető.
Észlelni, TI a r c z a f a 1v i 1792 (Tud. magyarul 32.). „Észríni
vagy eszríni
mondja B.
az mondatik, a ki eszével foglalatos
kodik szanaszét minden bizonyos objektumon való megállapodás nél
kül : valamint szemelni az, a ki szemével ide s tova kalandozólag
foglalatoskodik. Eszlel az, a ki egész ráadott akarattal foglalatosko
dik objektuma körül, valamint hogy szemlélni az mondatik, a ki egy
bizonyos objektumra függeszti szemeit s ezt jól körül meg körül
méregeti*. Ugyanő nála észlelet is. — 1836-ig (Fog.) egy szótárban sincs
meg; itt észlet is, theoria értelemben.
Eszme, B a r c z a f a lv i 1815-ben: „vis animae in se reflexiva;
eonscientia. Eszmél: vis animae in se ipsarn actuosa est. Eszmélet:
illád ipsum, quod ex reflexiva animae in se ipsarn actuositate remitat*. (Szemere Följegyz. közt 1:256). Innen vette a mai értelmében
Szemere (Toldy M. költ. és Szvor. Feji. tűn.).
Elvonás az eszmél,
bői, mint szemle, számla a szemlél-, számláHM s a népnél bérmavizsga sth. a bérmál és vizsgáiból.
Verseghy ép azért tartotta az
eszmél igét rossz szónak, mert az -l formativa elhagyása olyan szóra
vezet: eszme, .amit egy magyar sem ért a világon*. (Tiszt. -Magy. 72,
Szirz: Nyelvű.itt. Szó

Elmélet—Ét
Lex. 321.). — CzF. magyarázata, mely szerint ész-{-mi összetételből
keletkezett, puszta mese.
Az eszme eonscientiát (Szvor. id. m. 42),
sőt wilzet is jelentett. (Kimoss Szf.). Ugyanő nála (Gyal. 1835) eszméskedik: witzeln. — Összetételei közül: eszmecsere. Fog. (1845);
eszmerokonság, eszmetársitds, CzF. (1RR4); es-meltínczolat, Ball. (1890).
Eszmeiség idealísmus Fog. (1845).
Eszmélet, B e n yá k B e r n i t 1783 (Okos Ilim. 36): „az esz
méllet közel sem jobbít, sőtt inkább keserít". — Pontosan uem lehet
kivenni az értelmét a szövegből. — Kazinczy is használta. (Szemete
Műnk. 2 : 256). — A Mondolat rosszal ja. Berzsenyi (Phil. Msz.) theoria
értelemben használja.
Fog. (1836): bewusstsoin. •- U. 0. eszmélet
len, bewusetlos.
Eszmény, T h e z á r o v ic h G á b o r 1812. (A logyika talp
kövei 8. L). Kezdeti alakja: eszmény s jelentése: axióma; no. elme
méiig : theoroma A -meny képzőről nyelvújítóink, Révai szóbeli jóvá
hagyására támaszkodva, azt tanították, hogy az voltaképen önálió szó
és rés, objeelttm jelentésű; hiszen lapp nyelven mini is azt teszi,
hogy dolog, és így tó'mini. vagy magyarosan tömény a. ni. sok dolog
(Kovács Mihály: Chcmia 2:207 és 1: 221). E szerint eszmény a. in.
észdolog s csak olyan összetétel, mint pl. észkép, észok vagy észrém.
Fog. a -ménift, ezen értelemben valósággal létező szónak állítja (Deák
M. Műszókönyv VII.) és Zsobszótára régiebb kiadásaiba (még 1852-heu
is) fölveszi. Jelenlegi alakja és értelme, hiszen eszköz is a. m. ész-\-köz
(Vers. Lex. 288), Toldy és Szvorényi egyező tanúsága szerint, Szeme
mtől. '(Vő. Műnk. 1:47). — Eszményi, 1831. (Phil.). — Eszményiesíteni, idealizálni (Honderű 1844. 1:386): eszményesiteni, Rali. (1854)
és Madáchnál (CzF.).
Eszményíteni, S z o n ta g h G u s z tá v 1843 (Propyl. 2: 63):
idcalisircn.
OzF.nál nincs meg; Ball. (1890) visszautal az esztnényesUeni-re; Siw. B.-nál (1899) zárjelben.
Észrevétlen, S á n d o r Is tv á n - 1808. (Told.): non aiiimadversus, non observatus.
Észszerű, am. vemunftmüssig Tzs. (1838). - Ez előbb „okosan
való" Máit; (1823); észszerinti, Tzs. (1835).
Ét.
A régi irodalom nyelvében megvolt (NySz.): de már a
XVili. sz. elején nem használták, úgy hogy' Sí. (1808) már kihalt
szónak vehette, noha rágós alakjait a nép ma is ismeri. (Tsz.). —
Műit külön álló szó nem is kapott életre, csakis összetételeiben.

Etelka Évkönyv
Már Sl.-nál étáros, étkeit/:
étvágy (1. ezti: éljeyyzék Kimoss 1884
<8*f.); étterem, dalt betűkkel, Ts*. (1885); étlap Fog. (1845); étrend
Nagy Jón. llicr. (1815) stb. A Bp. Hírlapban éteklap. Vö. (Ny. 95 •151).
Etelka, D u g o n ic s 1788 (Könyvének ezime).
Szaklányi
1795-ben (Magy. Merk. 43) így figurázza k i: „az Etelka szép kis
Magyar Könyvetste: és tanátsolnám, hogy olvassa a Siderka, i ’éterka,
Eszterka stb.'
Étkezni. Alkotása éppen olyan mint á falatozni# s Lovász Imre
1835-ben (Ért.. 31) mégis azt kérdi: „mit nyertél vele, kérlek, ha a
szokott 9 érthető falatozón helyett ezt leszed: étkezést‘ — Szótár
ban előszűr Fog. (1836).
Étvágy. F á y András. - Mind llugát (Szóhalm.), mind Törv.
Szt. neki tulajdonítja. Társ. 1 :216. — Bugát jobban szeretné, ha az
ékít-ból étdh-nak neveznők. — Nyúlás (Érd. orv. vizek. 1.) étkedo-nek
nevezte már 1800-ban. Kazinczy étkivdny-nak (Fandekt. ö : 14).
Étvágytalanság Bugát, 1843 (Szil.).
Év, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.).
Az esztendőt
jelentő év megvan már a eodexekben: később csak MA. és FP. szó
táraiban, még pedig „ez éven, ez évi' rágós alakokban. — A fölelevenitését eleinte visszatetszéssel fogadták, minthogy év a nép ajkán
„gonvedteég'-et tesz. Vő. Mondolat. — Elévülés, praeseriptio ; eléeitm,
pracseriberc. (Debr. 1837); évelő, perennirend (Tzs. 1835). Összetételei
közül évdíj, évnegyed, évpénz, évtized, (Kun. 1834); évezred, évfolyam,
évszázad (Tzs. 1835): évjáradék (jahresrente, azelőtt; évpénz, Jelelik.
2:618, vagy évhaszon Tzs. 1835). — Évjegy nincs meg egy szótár
ban sem. — Ezredév, ezredéves Sün. B. (1899).
Évad, S z a rv a s (iá b o r 1875 (Ny. 4:6).
E szó „ternpus"
jelentéssel megvolt a codex-irodalomban (NySz.) s itt-ott megvan a
mai népnyelvben is (Ny. Kalauz). „A magyar nyelvbeli hibák megja
vitását czélha vevő tanácskozmány* ajánlotta az idény helyett, mely
ről azt állította, hogy az idő szóból ny képzővel van alkotva. Vö. idény.
Evékeny, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.). Nála
vollaképen évéként/ s jelentése: edax, gefriissig.
Évkönyv, K a z in c z y 1805. Ez év decz. 23-án Így ir Szentgyörgyihez : .az Austriai Monarchia Évkönyveit (ezzel az nj, de szülcséges szóvá! bosszantani akarlak) ime küldöm*. — A Mondolat rosz-Szaljii. — Széehoni a Stádiumban émi/z-uak nevezi a krónikát.
6*
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Évszak—Fagylak

Évszak, K a z in c z y 1808 (Szivk. Reg.): „így töltötte a szép.
évszakot szerelemben1. (191). — A Mondolat rosszalja. — A Phil.
Mfisz. Kazinezynak, (Szvor. Feji. tűn. 44 1.) Szemerének tulajdonítja.
Ezred, Ezredes. Igaz ugyan, liogy MA -nál exeredes: chiliarcha,
chiliarchus, obrister, de úgy látszik e szó az értelemben nem jött
divatba, mert a közbeszédben oócster-nek nevezték még utóbb is
sokáig. — Mártonnál (1807) még ezeredes, de már Dugonicsnál (Etelka,
45 1.) és Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) hangugratással ezredes vagy ezrednagy. — Alezredes: vicceolouellus Kreszn. — Étered, regiment, először
Márt. 1803, — Barczafalvi 1787-ben (Szigv.) a regementet tö'mó'r-nek, s
az óbestert tömörnöknek akarta nevezni, jeléül, hogy az ezercd és
ezere.des akkor még szokatlan lehetett.

F.
Facsarni, S z éch en yi afilitel és Világ ez. müveiben a csa
varni helyett következetesen facsarná irt. Erre jegyezte meg Ber
zsenyi : ■— „A dunai nyelv a facsarást és csavarást igen jól meg
különbözteti olyformán, hogy a facsaráson valami nedvesség-kinyomás,
a csavaráson pedig elforditás, eltekerés van értve. Ügy gondolom, az
írói nyelvben is jó lesz az érteinények ezen határozottságát megtar
tani ; mely szorint pedig igy kell szólni: kifacsarta titkomat, elcsavarta
beszédemet'. Berzs. Munkái 1864:69.
Fagyalék, B a r ó t i S zabó D á v id 1792 (SzD.). — SL-nál:
„gelatiua, decoetum gelatum, vei caro cum jure golatum".
Fagyasztani, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): fagvlalni,
fagyasztalni. — SI.-nál fagyasztani, fagyasztalni: gelare, glaeiare. Lovász Imre 1835-ben (Ért. 33) megrovásként említi, hogy a régi
fuyytalni helyett fagyasztani-1 imák.
Fagylalda, K o ssu th 1842 (Festi Hírlap augusztus 7. sz.):
dér Őrt, wo Gefromes servirt oder verkauft vvird. Fog. (1845). —
„Sallmayer úr — mondja a Honderű 1843-ban (2 : 59) - első, ki figyel
meztetésünk következtében fogytáddájára magyar czimet is aggatott '.
Ugyanitt megrója a Honderű a Regélőt, hogy a fagylaltot jégnek
nevezi.
Fagylalt, Sándor István 1808 (Sí). „Liquidum, gelatum, Ge-
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frornes*. Ugyanígy Peretsenyi Nagy Lászlónál 1804-ben (Orith. 106). —
Fagylalt!)zni. Fog. (1845).
Fagypont, M árton 1823 (Süt.): frigus glacialc, és Bugát 1833
(Orv.): puuetum glaciale.
Fájékony, Jó sik a . A „Re |tett sebben* így magyarázza:
„Wehleidig oly ember, ki igen érzékeny a fájdalomra*. (Ny. 27:116).
Ismeretes volt már ugyanezen jelentéssel 1844-ben is (Ball.); tehát
ha csakugyan tőle van, nem a „Rejtett seb “-ben (1857) használta
először.
Fajlag, F o g a r a s i 1834 (Társaik. 402): specitiee. — Ugyanő
nála : fajlagi: speeiíicns (DMM. 1835) és fajlagos ugyanazon értelem
ben Fog. (1845) — Bugáinál 1833 (Orv.): fajilag.
Fájlalat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).). — Ugyanitt
fájlalatos. — Schincrzlich, schmcrzlichkcit. (Ball.).
Fajsüly, S c h irk h u b e r 1845 (Term.): specifisches Gewicht.
Vargánál (Term. 1808): különös vagy tulajdon súly; Verscghynél (Lex.):
viszonyos mily; Bugáinál (1830) fajbeli súly; Tud. Msz. (1858) aránysúly. — Erre a mintára: fajhő vagy fajmeleg; speeifische Warme
Ball. (1800); előbb: „arányos, viszonyos, fajlagos hév” Toldy, Tud.
Máz. 1858.
Falám, F ö ld i 1801. (Terin. Hisl. 283.): „FaUímok, palpi, Fressspitzcn," noha megvan már Mártonnál is (1799). — Elvonás a fahítnol:
mohón eszik (NySz.) igéből.
Falánk. A nép nyelvéből véve. — Tzs. (1835). — Vö. Tsz.
Falárd. A nép nyelvéből véve. — Fog. (1836). - Vö. Tsz.
Falazat, M árton 1803 (Szt.): „gemauer.* Ugyanez 1799-ben
nála: falkerítés. — A nép nyelvéből véve.
Falragasz, 1. ragasz.
Fanyarú, B áró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD). U. o. fauyarodni, fanyaraink — Fanyar, 1816 (Berzs. Vers. XLIII). — A nép
ajkáról véve. Vö. Tsz.
Fáradalom Megvolt már 1813 előtt, mert a Mondolat kifigurázza.
A két szótagú igetövekhez a régi irodalom nyelvéhen nem is igen
járult az -alom-elem képző; talán engedetem az egyedüli. — A szó-

Fáradékony—Fc gyvernök
tárak közül először Fog. (1845); fáradalmas Nagy János Hierolex.
(1845).
Fáradékony, Pást m ann ái és csakis ö nála (NySz.).
SzD.-nál (Verskoszorú 3 : 147) 1786-han fáradékony am. kifáradó.
Fásulni, R a r ó t i S z a b ó D á v id 1784 (SzD): „késni, sznnynyadva, ímmel áirnnal bánni valamivel"; „keménycdni, vagy mere
vedni, zsibbadni; elfásult a teste". (2-ik kiad). — A nép nyelvéből
véve. — Megfásítani (Phras. 883. 1.). — Fásítása., macit starmpf, geiübllos Fog. (1836).
Bcfásítani még egy szótárban sincs meg.
Fátyolozn i, M á rto n 1828 (Szt.); héfátyolozni, verschleiem;
lefátyolozni, entschleiem*.
Fegy, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told.): discipüna, correctio,
zuehl. — Szerinte régi. Vő. fegyház. — F. koholt főnévből formálták
a fegyencz-et ; züehtiing. Tas. (1835), még dőlt hetükkel adja.
Fegyelem. — A eodexek korában gyakran használták, de
azntán teljesen kiveszett. A NySz.-nak egy adata sincs róla a XVII.
és XVIII. századból. — Sí. támasztotta fel a főnevet s az ö révén
került az újabb irodalomba. — Márt. s a XIX. sz. eleji Tiszti Szó
tárak , főnyitek “■nők mondták a riiseiplinát.
A Mondolat rosszalja
is az újítást. — Fegyelme*, fegyelmeden, Tzs. (1836); fegyelmezni,
diseipliniren Fog. (1845).
Fegyház, S á n d o r Is t v á n 1808 (Sí.). — .A feddni hajdan
fogyni volt", s minthogy szerinte „a legrégibb igéknek pracsentis
indicativi tertia persona egyszersmind substantivumot is tett" (Sokf.
7 :183. és 10: 50.), a fegyház egyszerű szó-összetétel. így van nála;
hírhely, fvzhely, szglfa, járvíz, búvhely, sőt vágyad, iilhely és vetkezhely
is. (Sokf. 7 :166 256.) — SzD.-nál: fenyíték-ház. — Jelenk. (1: 437)
fegymunka, correctionsarbeit; fegyintézet Fog. (1845).
Fegy vernök, M o ln á r A l b e r t n á l fegyvernek: maehaeropoiis és csakis ö nála. — Baróti Szabó Dávidnál 1786 (Verskoszon't,
3 :147) fegyvernek: tsiszár; ugyanő nála (1792) tsiszár vagy helység
neve. — Kassai (2 :158) fegyvernek azaz hozzáértve fegyvernek-lulye,
helység a hol hajdan. .. . hadakozás vala, úti Andornak, seu Andreáé
possessio. — Fegyvernek megvan a Debr. Gramm.-han is (315 L),
fegyverekkel bánó értelemben; Mihálkovics Józsefnél (Korv. Mály.
1:100) 1819-ben waffenknecht. — Fegyvernök, waffentriiger, Kunoss
1834 (Szf.).

Fegyverszünet—Fekv
Fegyverszünet. - Legelőször Márt.-nól (1803) találom: azelőtt
nála s a század-eleji Tiszti szótárakban: feyyver-nyvgvqs, feyyver!tziinis, fegyver-csend; Sl.-nál frgyver-alUts is.
FegyvergyQ,korlat
Fog. 1838. — Fegyverlér, Fog. (1845).
Fegyvertár, M árton 1799 (Szt.): zeughaus. - Sl.-nál: fegy
verház, fegyvertárház.
Fegyveétdrs, Tzs. (1885). Vö. = tá.rs.
Fegyverzet, S z o n ta g h G u s z t á v 1884 (Matti. Szt.) armatur. Fog. (1836): bewaftauiig, riistuug. — Tzs. (1885 és 1838) nincs meg.
Fehérje, B u gá t 1833 (Orv. Szókönyv). — Nála a kocsonya
mintájára fehérnye: mai alakja tőlem. (Ny. 15:171, 410, 456).
Fejleni. Ez, valamint az egész családja, ismeretlen volt a régi
irodalom nyelvében. Először Sándor Istvánnál (1808), bizonyára a nép
Krcsznenyelvéből véve; fejleni, festeni, aolvi, resolvi, dissolvi.
ricsnél már kifejtés: evolntio, holott Verseghynél (Lex) ugyanez:
kifejlődés, kifejtés. — Fog.-nál (1836) fejtik, fejlődik: schlagt anx (die
Knospc), entwickelt sic.h, wickelt fach aus. - Tzs. (1838): fejted 1.
fejtik; fejIntéz (Szóul). ViL 49), fejletlen, kifejlődés. - Fog. (1845):
fejlemény, fejleszt, fejlettség, kifejlet, kifejleszt, kifejlődik.
Fejtekezni, F a lu d i 1748 (NvSz.). — SzD.-nál t i fejteke?n i:
kibontakozni. Tzs. (1838): fejtekezni I. „rejtőzni".
Fekhely, S á n d or Is tv á n 1803 (Told. 427). Nála: vad fek
hely am. bordélyház, a vadházaxság mintájára.
Maga a fekhely a
nép nyelvéből.
A Tsz.-ban nincs meg. — Imién elvonva fék: láger,
lagerstatte Tzs. (1838).
Fekmentes 1. vízszint.
Féktelen. Meg a régi irodalom nyelvéből a zahnhíUnn-ta. számos
idézet van a NySz.-ban, a féktelenre egy sincs, S a fékeiden is csak
szótárakban fordul elő. — Effrenatío : féktelenség (Phil.); féktelenkedik
Tzs. (1838). - Fog.-nál (1845) féketlenkedik is.
Fekv, K a z in c z y 1814 (Ossián): „Csináltam e szót a Lolotthoz
irt Epigrammban, november 1814. A szó nem azoknak számokba való,
a mellyek a Grammaticus ezirkalma s lineája mellett állhatnak, hanem
a mellyekct a szükség és esintalauság védelmezhetnek . . Jó-e a
rechtliaberey ? mert van-e habéin f van-e ich habere, du haberst ? Cgyde
az nsnsV Vétett tehát a ki lcgclébb monda Reehlhabereyt, vétett
a ki követte. Vétsek én is. Werke des Geistes und dér Knnst sokszor

Felelősség-—fém
insultálnak a czirkalomnak és lineának s a tántzoló Grátzia sokszor
hibásan lép, de grátziásan, s jaj annak a ki ennek czirkalommal szabja
ki, meddig kellett volna lépnie". Kazinczy sajátkezű betoldása Szemere
följegyzései közé (2 : Í10, 31). Saját Pandektáiban (5 :13) megvallja,
hogy csakis egyszer, a Gróf Gyulai Lottihoz irt epigrammjaihau élt
vele.
Elvonás a fekvésbői s jelentése : láger, lagerstátte. — A geoló
gusok fekiíré módosították Fog;. (1345). Vö. alku — alkuszik, fekü —
fekiiszik. A nép nyelvében is fekiifa, álialfekü. Tsz.
Felelősség, F o g a ra s i 1835 (HMM.): responsabilitas. — FelelésteUmég: irrcsponsabilitás Kunosa 1835 (Gyal.). — Felelőtlenség,
noha ma ez szokásos, egy szótárban sincs meg.
Felem líteni. A régi nyelvben csak félemik és félemlik van meg.
— H'éle.miteni, machtfiirehtsíihm, Fog (1836). - Megfélemlít legelőször
Sim. B.-nál (1839). — Alkotása olyan, mintha azt mondanék: csuszam
iit, futamlít, szúlamlit.
Félénkíteni, H e lm e t zy 1816. Ez évben írja Kazinczy Helmeczynek; „Xémelly szavaidra azt lehetne kérdeni, hogy minek az ?
Féld. ok. félcnláteni, holott kész a félénkké tenni, I)o a felelet is
kész. Szépíteni nem haszontalan azért, mert van széppé (s ha talán
a szépítés annyi mint a szebbítés) és szebbé lenni. Nemcsak azt kell
adnunk a mire szükség van, hanem azt is a mi hővölkörtésre tar
tozó. — Szótárilag először Tzs. (1838) furchtsam raachen. — Félénkvlni (n. o.). — Félénktelen, unfurchtsam (u. o.).
Félmúlt, Fogarasi (1845).
Félre. Igekötővé csak a XVII. században válik: azelőtt félen és
félfelé. Vö. Ny. 29:26. — Átvitt értelemben Faludi honosítja meg:
félrebeszél, félrecsal, félreért, félrehiv, félremagyaráz, stb. Vö. Ny.
2ű : 344. — Félreismer, Tzs. (1835).
Féltékeny, K a z in c z y 1805.
Toldy (Költ. Kézikönyve)
Szememnek tulajdonítja, holott már Kresznerics is Kazinczyt idézi és
maga Kaz. 1805-ben (mikor Szemére még tannló volt) igy ir Kitthez:
„Azon új szók, melyeket ezen ideák kinyomására gyártottunk, mint
komoly, féltékeny stb. — Tud. Gyűjt. (1818. I l i : 78) szintén Kazinczynak
tulajdonítja s hozzáteszi; „szinte olyan jó szó, mint félékeny, ömlékeny, hajlékony stb." Vö. Szvor. Feji. tűn. 22. — A Mondolat rosszalja.
Fém, I r i n y i Ján os 1842 (Orv. tár. 1:262): metallum. —
Elvonás a fénylik igével egyeiredetfi és egyjelentésű (Omlik igéből

■ Fenékkő—Fénykép
mivel „a metalluinok fém lenek— Bukatnál (Szil. 1843) fém om.
glanz és fémük glSnzen; fény pedig nitor, spiendor, lux. (Dieitur
cliaúi fém). — Férnezni, mit metall Uberziehen Ball. 1857; fémjelzés,
pnnzirung Ball. 1881.
Pereesenyi Nagy László 1804-ben (Orithia 97)
a lámpást fémkör, (fénykör)-nek akarta nevezni, buzzátevéu: „ez is
úgy mint tükör11.
Fenékkő, B a r ó tiS z a b ó D á v id 1792 (SzD.). — Ma : alapkő.
U. o. fenéktétel, ma alaptétel.
Fenn-. Fennkép (ideál), fennkiirt (hoboe), fennlég (aetlier) Fog.
1836: fennkölt stolz, hoebmiitliig Tzs. (1838), erbaben, cxaltirt Ball.
(1857); fennérzet, fennhatalam Ball. (1854); fennhatóság Ball. (1857);
fennfüld Ball. (1864); fennsík Ball. (1872) stb.
Fenség, K a z in c z y 18lfe (Lev. 10:336 és Szemere Munkái / 3
2:249): „Síposnak rossz szó, nyilván azért, mert a ség nem advcrbiiunok, hanem a adjectivmraok vagy verbiunok mellé szokott főműink
De ha Így, vétkes lesz a felség is; s a fennség nem rosszabb, mint a
mostanság, távolság (U. o. és Kaz. Szentgy. Lev. 315.) — Fenséges,
ugyancsak nála (Vö. Kimoss 1834). — Erről Szemere pedig így szólt:
„A Királyi vérből származott herczegeknek (prinz) fennxéges titulust
illenék adnunk, a szónak a felségessel való rokonsága miatt: a magas
ság a tituláris herczegeknek (fiúst) maradhatna*, (f'cljegyz. 2:204).
Fenső, H e lm e c z v 1834 (Jelenkor, 82).
Fog. (1836) fenné
1. felső; fensőbh tudományok. — CzF. nem fogadja be. — Ball. (1864),
fensőség: bobéit, obergewalt, hegemonic.
Fény-. Számos összetételei közül, a külön tárgyaltakon kívül:
fénybogár Földi (1801), fény-anyag, fénymáz, fénymázolni, fénysugár,
fényszomj, fénytorony Tzs. (1835); fénykör, nimbns Fog. (1836);
fénypont Kiss M. (1844); fénykor Fog. (1845); fényoldal, fénytüne
mény Ball. (1854) stb.
Fénynyomat még egy szótárban sincs.
Fényezni, K u n oss 1835 (Gyal.): polirozni, politérozni; fény
esét ; fényset: politúr.
Fényírás, 1858. Toldy (Mszt.); fényirat, fényiralos kép (n. o.);
fényiró Ball. (1864); fényirila Ball. (1872). — Mindebből még semmi
sincs meg CzF.-ban.
Fénykép, F o g a r a s i 1845 (Szt.): liehtbild. — Fényképein;,
fényképelés, fényképein Toldy (Mszt. 1858): fényképezni, fényképész,
fényképészet Ball. (1864).
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Fénytelen Pestinél

Fénytelen. A régi irodalomban csak a fényes, fényességen van
meg: ellentétök: fénytelen nem jő elő. — Szótárilag Tas. (1835)-ben
glanzlos : fényeilen. fénytelen.
FénjftelenUenl, mattiren Ball. (1881).
Fényűzés, T a k á c s J ó z s e f (Piái).
Mindenesetre 1806
előtt, mert megvan már Bar. vm. és Veszp. vm. Tiszti szótáraiban is.
Férczelni, B á ró ti S za b ó D á v id 1792. (Szí).). „Firlzelni,
aggatni, akasztóim tzérnával; öszvefértzelte'. Vő. FF. 1801. Különben
megvan Csózinál is (Kreszn.). — A nép nyelvéből véve. — SL-nál fércz:
fibxüa filaeca. — Fémmű Tzs. 1838; férezelmény (Ball. 1881.).
Ferde, M árton 1803 (Szt.) schriige és Sándor István 1808
(Sí.): „eurvus, vei ad partém, oblique". — A nép nyelvéből véve.
Vö. Kassai (Szt,). — A Tájszótárban nincs meg.
Ferditni, elferrlítni, fordulni, elferdülni Fog. (1845).
Férflatlan, B a jz a 1844 (Műnk. 3:64): „a sok erejű Theodosiusnak egyik férflatlan unokája ..
Az ,unm&nnUch‘ rumi Báli
nál (1847), mind Fog.-nál (1848) am. nem férlias, férfihoz nem illő v.
méltatlan; először 1854-ben (Ball.) férfiatlan is. B szóban a fosztó
képző nem a férfira., hanem a férfiasra vonatkozik, mint a széUelenben
(NySz.) a szélenre, az oktalan az (luxra. — Férfiatlanítam, Ball. (1872).
Férjesedül, Bar ú ti S za b ó D á v id 1784 (SzD. 1. és H).
A „maritarF fordítása. — SL-nál ezenkívül férjestteni, férjezni: maritaré, nuptni dare ; elférjezni: filiam elocat, nuptni dat.
Az újabb szó
tárak közül férjezni legelőször Ball. Teljes rnagy. Szt.-ban.1872:
CzF.-nál nincs meg. Ellenben férjülni már Ball. 1854.
Fertőtleníteni. Valamint maga a ,.desinfectio“ új művelet, a
neve is legújabbkori, legalább mi nálunk. (Ball. 1890). — Fertőzteleníteni (Ball. 1881). — Múld a kettőnél jobb a fertözetteniteni.
Fesledezni, K a z in c z y 1814 (Pandekt. 6. köt. és Szemere Följegyz. 2 : 30 szerint). — Kazinczy különben is igen szerette az efféle igé
ket, p. feküdözni. — liorvát Endrénél is (Zircz Emi. 50)': hamvadnzni.
Festesz. Ez is, mint a köliész, építész, szobrász 1830 táján keletkenhetett. Festészet megvan a Társalkodó 1833. foly. (10.1.); a „mater"
Tzs. (1835) még festő és képíró, de a „malerey* már festészet is. —
Festesz, Kunosa 1835 (Gyal. 77).
Festmény, Bar ez a f a l v i 1786 (M. ilirm). Nála voltaképeu
feslevény. — Tzs. (1838): festemény, de már Fog. (1836) festmény is.

Festői—Filosont
Festői. — A „maleriseh" 1833-ban (Honmőv. 310. 1.) még festőleges ; Tzs. (1835): festői, festőikig.
Fesz, R é v a i 1803. (Antiquit.): .Feszes certo a radicc substantiva fesz ita derivatnr, sicut nemes, lapos a radicibns aeque substantivis nem, lap (224).
Búdén* (MUgSz. 521) ugyanezt állítja. —
A megbízhatatlan Katica Imre a Tájsz. első kiadásában pápavidéki
szónak állította.
Bajza-Schodclék, Szeniorétól kölcsönzött szóval
(Kazinczy Pandekt. 5 :11) Döbrenteit feszpnfneV csúfolták affectatiéjácrt. — Fészert!, dőlt betűkkel szedve, fesztelen Tzs, (1835): feszeskedik. feszültség Fog. (1836).
Feszély, J ó s ik a 1853 (Górd. csomó): .feszélyezve valék:
génirozva valék. A fesz és feszély közt a különbség az, hogy az
első a francia „contraint" szót pótolja". — Vő. Ny. 27:116. - CzFnál és Ball. Telj. Szt.-ban nincs meg. — Ugyancsak az ötvenes évek
ben Színezéknél feszély am. spannung, tensio physikai értelemben.
Fiatalodni. A régi irodalomban fialatozni a. m. . kicsirázni, föl
sarjadni". (NySz.). - - Először SzD.-nál (1792) találom: fiatalodni am.
„ifjadni, ifjúdul", kétségteloniil a nép nyelvéből véve. - - Fiatalítani
(azelőtt ifjitani NySz.) nincs meg sem Márt., sem Kreszn.-nél: először
Tzs. (1838) találom.
Ficzain, I’ o g a r a s i 1836 (Szt.): verrenkung. - Elvonás a
ficzamodni igéből.
Még Bugáinál is 1833-ban csak ficzanmdás.
Figyelem, G y ö n g y ö s i 1693 (Kém. Ján. 402). régi figyelmes-bői. Vö. Ny. 27 :312.

Elvonás a

Figyelmet, B a r ó tiS z a b ó D á v id 1779 (PM. 1: 33): Jgyeimertél vigyáztam szavaidra. — Kivonás a figyelmetekből, mint Tárgyas
nál 1750 (Phras.) szemérmet a szentére,letesből. .
Figyeln i, S án d or I s t v á n 1808 (Sí.). — Ftymologiai követ
keztetések alapján régi szónak állítja. .,Figyelem és figyelmez épen
olyan mint Ügyelem és kegyelmez: ha tehát van kegy, kell hogy legyen
figy főnév is. Kegyből lett a régies kegyedni, Sí. szerint kegyelni is.
E szerint lesz a /fi/yböl figyelni“.
Filosont, B u g á t 1843 (Szí.): elefántcsont. Az elefántról azt
mondja Bugát: „unum ex turpissimis vocibus, eui potius turcicum fii
substitiicrc possumus; eum enim eburnens per .elefántcsontból való"
debet exprimi, ad huius enuneiationem seraper mc maié sentio". -
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A fii és filcsont csakugyan belekerült Ball. szótárába s benne is
maradt (1890).
Fináncz. A Rachkonnány Magyarországba is behozta a pénzügy
őrséget (finanzwachc) s a köznép a pénzügyőröket finánczokn&k
nevezte el. Egész 1899 (Sim. B.) egy szótárban sincs meg. — M<yfinánczolni, noha közkeletű, inég nem került szótárba.
Finomítani, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.): újjítani,
javítani. Petiiénél 1797-ben „a gyapjú finom ítása(Gazd. 199.). —
Finomulni Fog. 1836.
Fintor.' 1835-ben (Tzs.), még dőlten szedve: verzerrt, fratzenbat't. — Elvonás a fintorodih, finlorítból. — Fintorára, fintorkép (u. o.).
Firkász, F o g a r a sí 184:1 (Szt.): scribler. — A firkáinkból el
vont firka (gekritzel) Tzs. (1835) továbbképzése.
. Fitym álni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): olesárlani.
becsmérelni. — A nép nyelvéből véve. — Innen SzD. fityma mellék
nevet vont cl, „hitvány" jelentéssel, noha ez a Bécsi Codex szerint
hajdanában praeputiumot jelentett s ezt dr. Kovács Mihály föl is
elevenítette (Búg. Szil.).
Fiúsítani, K un oss 1834. A Szófüzérben magáénak vallja. —
Georcímél (1804 Honnyi Törv. 1:132) fiúit.
VÖ. -ütni.
Fivér, B a 11 a g i 1842 előtt. — Ö maga beszélte el egyik aka
démiai Ulésen,,(Gyulai Pál és Joannovics György szóbeli közlése-sze
rint), hogy a fivér és nővér szókat ő csinálta; hozzáteszem, hogy
mindenesetre 1840 és 42 között csinálta, mert már Fog. 1842 míiszókönyvében mind a kettő megvan. Mikor a jogászok már fiágrói (Fűd.
társ. 1835) és leány-ágról, utóbb nő-ágiál beszéltek s az „oxtraneus
a sanguine": külvéri-tc fordittatott, maguktól következtek a fiági vér
és a nőági vér, valamint a fitestvér és nőtestvér kifejezések s ezek
elrövidülése is..Hiszen ugyanígy lett az „egy test és vér*-ből a test
vér is. — Nem csoda tehát, hogy a nővér és fivér szavak megvannak
már jóval Ballagi javaslata előtt is. Perger nővérnek nevezi az affinist
Sztrpkay /irér-nek az agnatust. (T őit. Szt.). Nagy János Uierolex.-ban
is „agnatus": fivér, „cognatns" pedig nővér. E szókat tehát semmiesetre sem csinálhatta Ballagi; ő csakis más értelmet adott a már
meglevő két szónak.
Fizetmény. B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD): „fizetésbe

Fizetni -Foganatosítani
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vett v. adott valami dolog, pénz, sat.“ (1792). — Ugyanő nála: eliifizelmény, előfizetményes 1786 (Verskosz. 147). — SÍ. csak tőle ismeri.
Fizetni. Ez igéhez a régi irodalmi nyelvben sem a ki, sem a be
és le igekötö nem járóit. Amaz először Faludinál (NySz.), emezek
Sándor Istvánnál (1808). — Előfizetni I. a maga helyén.
Fodrász. Szarvas Gábor (Ny. 10 : 403) meséli, hogy egy borbély
megteremtett három-négy éj szót s elment velők Szemere miniszter
hez (tehát 1848-ban), hogy melyik elnevezést tartja Szemere elegán
sabbnak a parasztos borbély helyett, azt-e, hogy hajnyírá, hajfodorító, hajfodrász vagy fodrász. Nem tudom, honnan vette Szarvas e
mesét. Tény, hogy a hajfodrász megvolt már 1832-ben (Jelenk. 1: 34),
megvan Kunosánál 1834-ben és Tzs. (1835); a fodrász pedig már
1836-ban (Fog.); tehát egy időben támadt az építesz, festesz, kó'ltészszel; s tény az is - s ez már igazán bolondos dolog — hogy valaki
a friscurt haj-áes-nák akarta elnevezni. Kimoss 1835 (Gyal.) és Fog.
(1836). — A Honderű 1844-ben (1 :811) euriosumképen említi, hogy
a Lipótvárosban van egy ezimfclirat: „Itt a legújabb divat szerint a
haj vágatik cs fodrásztatik
Fogadalom, H e lm e c z y 1832 (Társaik. 11). Nála nemcsak
geliibde, hanem (Jelenk.) stipulatio is: .a kötendő szerződés némely
fogadoimnr. Kunosánál (1834): geliibde, votum ; Fog.-nál (1833) fogodmány, de 1835-ben már fogadalom is.
Fogalom, F o g a r a Si 1833 (DMM.), noha megvan már előbb
Jelenk. (1 :650) és FML (1831). — A conceptus szó magyarosításával
nagyon meg voltak akadva a nyelvújítók; próbát tettek a fájás, fogat,
fogam, fogomj, észfogás, észfogai, megfogás, megfogni szókkal, inig
végre a Fog.-tól a magáénak vallott fogalom általánosan elfogadta
tott. (Társ. 1: 94). Innen fogalmaz, fogalmazó szintén Fog.-tól (1833). —
A mai ,fogalmazó-gyakomok“ az 1845-i Hív. Msz.-ban: fogalom-gya
korló. — Fogalmazót, Fog. (1836); fogalmazeány, Ball. (1854).
Fogamzatos, J ó s ik a 1853 (Eszther): „cmpfSnglich könnyen
tenyésző vagy' fogamzó“. Vö. Ny. 27:116. — Fogamzat: conoeption
z. b. eines Kunstwerkes (Ball. 1854). — GzF.-ban sem az egyik, sem a
másik nincs meg.
Foganatosítani. A Debr. Gramm. 1795-ben igazolni akarván
azon állítását, hogy az -utas kópzöjtt melléknevekhez az -U igeképzö
nem járulhat, többek közt megemlítette azt is, mily képtelenség lenne,
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ha valaki a foganatos-hoz az -ttot akarná függeszteni. (327. L), s ugyan
ezt Szaklányi (Magy. Mert. 43. 1.) köményen kifigurázza. — A ,kép
telenség* nem is ötven múlva megvalósult. A l ’örv. tud. Szt. I. kiadá
sában (1843) „effcctuare* többek közt fogamloaiUmi is. Igaz, hogy esak
sok vajúdás után. Fog.-nál (u. o.) foganitani. a Cmia szótárában
(u. o.) foganosítani.
Fogász. 1. sebész.
Fogat, fn. K a z in c z y 1815 (Műnk. 5 :291). Vtt. Szvor. Feji.
tini. — Sokáig a conceptust is fogataik akarták nevezni, p. Bugát
1828 (BonczUul.) — Egyfogalú, kétfogatú Tzs. (1835). Előfogat, Debr.
Törv. Szt. (1837); elofógata*, Ball. (1854).
Fogazni. A NySz.-ban csakis a fogzik van meg, noha már
MA.-nál conserratus : „fűrész-módra fo g a zo ttEz. a NySz.-ból kima
radt. — Kreszn.-nél (1827), a nép ajkáról, „fogazni a kereket*.
Fogazat, zabn-werk. Tzs. (1838).
Fogékony, B u g á t 1828 (Boneztud.). — Nyomban elfogadják
Stettner, Fogara,si, Széchenyi. (Vö. capax és einpfanglich, Törv. tud.
Szí).
Bugát sűrűn alkalmazta az -ékony képzőt; ugyané munkájá
ban : ladlé.kany, hegedéként/. — Fogékonyliilan, incapax 1831 (Phü.),
ugyanolyan képzésű, mint a régi érzékcngtelen (NySz.), ma érzéketlen. —
Helineczynél 1834 (Jelenk. 296) meg is van a fogéktalan, incapax. —
Ball. (1890) különbséget tesz a fngékongltdan és a fogékallan között. —
Kazinczynál (Pandckt., 6 köt.j az „cmpfanglichkeit ‘ : elfoghalósáy.
Foglalat. E szó régi (NySz.), csak a conteutnm, summa, summa
riuiii jelentése új. — SzD. (Verskoszorii 3 :1.47) és SÍ. - A Uebreczeni
Grammatika helyteleníti: „Romának foglalatja; Gallia, Hispánia, Gormania ; Carthago, stb. nem azt teszi, hogy ezen országok benne vágy
nak, hanem hogy ezeket magáévá tette (309 1.) Szaklányi pedig Így
figurázza k i: , a’ kinek a’ Hordárjának foglalatiga jóféle ó-bor; annak
a' legyen az intézettye, hogy azt meg tartsa*.
Foglalkozni, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD): „Fogózkodui, öszvefogózkodtak a játékban*.
Sl.-nál ; adhaerere, ailliaerescere. — Kunossnál 1835 (Gyal.): foglalkozás, abonnement; foglal
kozási szünet: abonnement suspendu ; de ugyanott: engagiroz : fog
lalkoztat. — Tzs. 1838: vmivet foglalkozni, sieh beschaftigen. — A
mai értelmeket lásd Sím. Bal. (1899). abonniren és engagiren alatt.
Foglaló-mód. Debrcczeni Grammatika (1795): conjunetivus.

Foglalvány—F olyam
Foglalvány. B áró t i S za b ó D á v id 178G (Verskoszorú
3:147 és 17'JÜ. (SzD.i. Ugyanaz, mint foglalat. — Refoglahány: a
dolognak, p. o. levélnek contontuma, BarczafaM 1787 (Szigv.). — Foglalmámj, etwas erobertes, occiipation Fog. (1836).
Fogyasztási adó. A nemzetgazdasági „eonsumtióp ( ’zövek
(1822), Szlemenies (1823) emésztésnek nevezte; péld. „congnintin improductiva“ : meddő emésztés (Törv. Szt.). — A eonsumtions-steucr
(Honmfivész 1833; 223 1.) emésztési adó. — A Törv.' tud. Mszt. tanú
sága szerint gr. Széchenyi István volt az első, a ki ez értelemben a
fogyasztás szóval élt. — Maga a fogyasztani is csak SzD.-nál (1792)
jelentkezik először; azelőtt fogyatni.
Fogyatékos, S án d or Is tv á n 1808 (Told.). Nála voltaképen
fogyadékos: rcsiduns, reliquus, v, dcfcctiiosus. 0 ugyanis azt állította
már a Sokf. 7 :187 1., hogy a fogyaték régente fogyadék volt. — fogya
tékos Kreszu. (1827).
Fohász, A d im i 1760 (Ausfülirl. Sprarkkunsti. — Kaziuezynál
(Mnnk. .VII. (íloss) „a fohászkodás*■ helyett. — Berzsenyi híres költe
ményének ezime eredetileg fohiíszkodiis volt: llolmoczy „javította ki*.
A fohász igei voltát bizonyítja a codexekbeli fohászás NySz.
Fok, (gradus in cirenlo) P e tü o 1812 (Mathesis). — Nála volta
képen fog és csak Bugát után (Boncztud. 1828) kezdték a Közli. Esm.
Tárában (1832) /óinak írni. Vö. lajtorja fogai és fokai. — Dugonics
nál: is, Bresztyonszkynél köríz.— Fokozat, stufung, gradatio Kunosa
1834. (Szf.); fokozatos Kiss Miit. 1844 (IJjd. Hz.); fokozni, tkeilt in
grade cin (Fog. 1845), steigern Ball. 1851 (Leguj. Sz.); rangfokozat.
gradns tantorig {Nagy, llierolex. 1845); lefokozni 1. a maga helyén. •—
Felfokozni, noha közhasználatú, egy szótárban sincs meg. — Szinfokozat, Ball. (1881).
Folyadék, Mo 1n ár Ján os 1777 (Fizika): „A folyadékunk
alsó részei a felsőktől szüntelen nyoinattatnak*. (4 : 25.) Így használja
SzD. is (M. Muz. 1788. 1:58): „Vagy kéreggel emelt folyadék szolgál
tak itallal*. — Dugonicsnál a. m. következmény, folyomány (TudAk.) s
ugyanígy 1848-ig a szótárakban. — A Debr. Gramm.-nak az egész
szó nem tetszik, mert „folyad ige nincs: ha pedig folyatékból mó
dosult, mint menedék, fonadék, úgy inkább tenne progeniem pecorum.
mint ivadék progenies piseium*.
Folyam. A régi irodalomban csakis „flnvins, fluentum, vagy
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refugitim, confngium”. — Vö. folyamhely: asvlum. Sí. — „Cnrsus”
értelemben a nyelvújítás hozta divatba, a folyamai helyett. — Ár
folyam (Stettn. 1882); évfolyam (Kall. 1858), előbb évfolyamat (Tas.
1835); tanfolyam (Fog. 1845). — Maga a folyamat is eredetileg folyást
jelentett (NySz.) és csak a XVIII. század óta kezdték cursus érte
lemben is használni, ilyformán : .jó folyamatja (folyása) van a dolog
nak" Szí). - Folyamatos MA.-nál, am. a mai gördülékeny; Ball.-n&l
(1857): ronsequent, fnlgerecht, xohlnssrielitig. — Ma a „folyamatos
jelen”, „folyamatos mait”, „folyamatos kiadvány” alatt valami .foly
tatólagos” dolgot értünk.
Folyamodvány, Fogarasi 1842 (reeursiis): előbb ugyanő
tőle : folyamodat 1833. (DMW.). — Felfolyamodni, Tzs. (1838).
Folyékony, N y ú lá s 18Ü0 (Érd. orv. vizek 1: 32). — Verseghynél felváltva folyadékonynytü. (Lex.).
Folyó hó, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „mensis labens,
decurrens”. Nála voltaképcn folyó holdnap. — Folyó év vagy folyó
esztendőre sínes példa a NySz.-ban, mert az 1 : 914 lapján levő csakis
egy furcsa félreértés szüleménye. — Korányinál 1779 (Koporsó-Épület,
271): „folyó század ötödik esztendejében".
Folyó szám Ráth (Msz.
1853), folyó számla (Fog. Keresk. 1848); folyóttá tenni, (Ball, 1881).
Folyóirat, S z e m e re 1810 (Műnk. 3:19): Nála voltaképen
folyóírás s jelentése zeitsehrift. — Tzs. (1838) folyóírás : currentschrifl,
zeitschrift; Fog. (1845) folyóirat; Ball. (1846) folyóirodalom: journalistik.
Folyomány, R a r ó t i S za b ó Dávid (Szí). 1784). Nála a mai
folyadék. — Verseghynél resultatum (Lex. 437); ugyanő nála folyonuínyjel az algebrai exponens. Mai értelme (corollarium) Fog. 1848.
Folyondár, D iószegi-Fazekas 1807 (Fiiv. 541): „tamus".
Fog. (1886): schmervrurz, einc pflanze. — Kassai szerint (2:216)
szegedi tájszó; Tsz. nem ismeri.
Folyós, M o ln á r Ján o s 17W (Fiz. 2:24): fliissig. — Ugyan
így Barezafalvinál is (Tud. niagy.).— Folyósítani: liquidiren, Ball. (1881)
Folytatólagos, D ö b r e n te i 1833 (M. tud. társ. Jegyző
könyvei) : „a rendszabások folytatólagos vitatása”.
Folytonos (Baranya Várm. Tiszti szótára 1807) continurs: men
tenem vagy folytonos. A mathematikába Györy Sándor vitte be (Math.
Mfisz.). — Dugonicsnál: huzamos, Bolyainál: szakadatlan.

Fonákság—Forradalom
Fonákság (mai átyjtt értelmében) K a z in c z y 1815, Szemere
bizonysága szerint (Műnk. 2: 256).
Fonosor. Bugát azt mondja a Szk.-ban (1842), hogy az amalgam
magyar nevét' S z e n t p é t e r y J ó z s e f, akkor élő hires ötvös
művésznek köszönjük. Rallagi Aladár azonban, a ki Szentpétery kézirat
tát olvasta, azt írja Kecskeméti W. I'cter Ötvös könyve kiadásában
(148. 1.), hogy Szentpéterynél foncsorolni. amalgamieren. — Ebből
az következik, hogy a foncsor fönnvet Bugát vonta el a foncsorolni
igéből s ö használta először 1836-ban (Tscham. Phys.). — Különben
fimrmrulni, „fanrjuUlott ezüst", „fancsallott arany" a XVII. század
ban élő Kecskeméti Péternél valóban előjön. — Fonesorozni (Tzs. 1838).
Fontoskodni, B e r z s e n y i D á n ie l 1829—1832. (Munkái
1864. 152. 1.): .Az a Kazinczy, ki egyebütt a legcsekélyebb mikrologusi pcpeesesel szokott bajlódni és fontoskodni'. Ballagj MN. szótá
rában még 1872-ben sínes meg, de a N. M. részben, már 1867-ben,
wiolltigthuerei: fontoskodás.
CzF. sem ismeri
Forda, B a r c z a f a lv i 1792. (Tud. magy. 27): trópus; ugyanez
Verseghynél: szófordulat. — Sí. nem fogadja el, valamint a Tud.
társ. Zsebsz. sem ; ellenben Fog. 1836. — CzF. szerint: „némelyek
által javasolt, de eddig lábra nem kapott szó a metaphora magyar
elnevezésére'.
L’jabb időkben a gazdák a „turnus" ™ használták.
Fordítmány, F o g. 1836 (Szt.): übcrsctzung.
Fordulatos, S im o n y i—B a 1a s s a 1899 (Szt.): wendungsrcich. — Előbb egy szótárunkban sincs meg.
Forgalom, F o g a r a s i 1813. (Keresk. Szt.): verkehr.
Előbb
(Tzs. 1835) csak adás-vevés. — Forgalmazni Ball. (1857), előbb for
galmúm Fog. (1848).
Forgalma# még egy' szótárunkban sincs meg.
Forgatag, S á n d or Is tv á n 1801. (Sokf. 7:184).
Nála
förgeteg és forgatag mindegy; a wirbcf jelentést később adták neki.
Forgatmány, C s á s zá r F e r e ne z 1849 (Vált. Ma*.}: „giro.
girus". — Forgatmányos: „dér girator, kire a forgató hátirat által
hitelezői jogit átruházta", (lí. o.). — Vorgalmányozni Ball. (Kér. Szt.)
Forgattyú, S á n d or Is t v á n 1801. (Sokf. 7 : 184); „vcrticillum, verticulum, vagy quidquid verti sólet". — Különben a NySz. is
említ egy ,forgattya“ (?) nevii játékot (Ny. 21:211).
Forradalom, H o r v á t
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forradalom, képzőimét hányta Tetette". (259). — RCTolutio értelemben
Szontaghnál 1843-ban (Propyl. 78) és Hírnök (1844. év 181). —
A szótárakban csak 1845 óta. (Fog.). — 1832-ben a Jelenkor (1: 213):
„az 1830-iki tijutás (revolntio)". — Forradalmár (Ball. 1854).
Forraszcső, U u g a tn á l 1833 (Orv.) forrasztócső, de már
1835-ben (Tzs.) dőlten szedve: löthröhrehen, forraszcső cs a „loth":
forrasz.
Elvonás a forraszt igéből, mint a támasz, tapasz stb. a
régi nyelvben.
Forrását, B u gát 1833 (Orv.): infusum.
Forrongani, H e 1m e e z y 1834 (Jelenkor 198). — Szemere
Pál (Műnk. 3:133) 1816-ban írja Kazinczynak, hogy „Lltoratnránk
mostani kora" czimfi munka megírását tervezi s hozzáteszi: „a for
radás vagy forraltjáé kora" ; tehát akkor még a „forrongás" szó nem
volt használatban.
Forrongás: brausen. gahrung. Fog. '1836).
Forrpont. A forr igetöt Baróti Szabó már 1789-ben (Költ. 1:12)
főnévnek is vette : „hogy omol a sátán rettentő forral ölesre". Ma
diihvel vagy hévvel mondanék. Forrpont, dőlten szedve, Tzs. (1835).
Foszladozni, B a jz a 1829 (Mnnk. 3:95): „A ködfátyol azonidőpontban foszladoz szét". — Egy- szótárban sincs meg,
Födélzet. ügy látszik, mintha a fiáét főnévhez egyenest hozzáfiiggesztették volna a -zet képzőt. — E szót azonban megelőzte a
fódelezel Fog. (1836) s ezt követte a főieket Fog. (1845) és Ball.
(1846); végre Fog. (1848): födélzet.
Födém, Bar é t i S za b ó D á v id 1784. (SzD. 1. és -2. kiad.):
„házfedem v. fedél; fedémes: fedeles, fedett p. o. kert: fedény, ablakfedény; -fedő, -takaró: fedelet; fedél; házfedelet, liázfedél; fedőlék,
fődemény, fedezmény. — Egy részük a nép nyelvéből vétethetett.
Födözet. A codexek korában a. m. „lepel, boríték, takaró" :
ugyanígy még Benyák Bemátnál is 1783-ban (Okos Elm. 103): „a tisz
tesség egy drága fedezel, mellv alatt kell megjelenni a világ piatzán
a bötsiiletet szerető szívnek". — Bedeeknng és derkung Fog. (1836)
és Tzs. (1838); fedezetlen Tzs. (1838.).
Főhadnagy. A M. Hírmondóban (1780) az oberlieutenant: felhadnagy : az oberstlieutenant pedig: főhadnagy. Ugyanígy Mártonnál
1803-ban, sőt még 1823-ban is oberlieutenant felhadnagy, de már
főhadnagy is, — A régi irodalomban főhadnagy am. vezér,

Föladat—Földraj?
Föladat, B o ly a i 1832. (Arithm.). — Tas.még 1835-ben is faladás-nak, de 1838-ban már föladatnak nevezi a problémát. — Eötvös,
Toldy éltök fogytáig a régibb szót használták.
Föladni (denunciare), S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.) — Ez
értelemben a régi nyelv nem ismeri.
Föladván/, T h e z a r o v ie h G á b o r 1812 (Logyika VIII.);
probléma. Nála foladmány. — Szótárban először Ball. (1857). —
Ugyanígy: kiadmány, expeditio Császár Ferencinél és Fogarasinál
<Törv. Szt.). Kiadmányozni: ausfertigen, expediren: kiadmány, Császár
Ferencz 184Ü (Törv.), kiadvány Ráth (1853). — Kiadvány, könyvkiadás
értelmében, pl. a M. Tud. Akadémia kiadványa, egy szótáriam sincs
meg. — Beadmány: exhibitum, eingereiehte sehrift Fog. (1845.).
Beadvány, ugyanezen értelemben Fog. (1848).
Fölbuzdulni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): effervescere;
feUmzdíini u. o. : inflammare, aniinum alicni addere. — NySz.-ban
csakis kílmzdul és megbuzdul.
Föld-abrosz. Csak a XIX. század elején kezdik a mappát igy
nevezni. (Bar. Vm, Tiszt. Szt. 12 és Márt. 1807). Ez utóbbinál 1803-ban
a „landkarte" ; még földkép, földrajz, mappa.
Földelni. A ncp nyelvéből véve. Tzs. (1838); elföldelni (elte
metni) szintén a nép ajkáról 1841-böl. (Tsz.),
Földész, F o g a r a s i 1833 (HMM.): agrieola: fökUszet, agricultura. — Noha minden szótárban megvan, nem igen jött divatba. «* j
Földgömb, B u g á t 1835 (Tzs. és Tscliam. 3C3). — SL-nál földi
gömb : Varga Mártonnál (1809) földi gömbölg. — Vö. éggömb.
Földközi, M á rto n 1803 (Szt.): mittellandisoh. — Bertalanfinál 1757-ben (Vil. rőv. ism..) földközepi: mediterraneum.
Földművelés, V a r g y a s 1750 (Phras.) és Szönyi Benjámin
1774 (Gyerm. Fisikája. 69). Megvan már 1754-ben is (Selyem-eresztés
31. L), a föld megmunkálása értelmében. — A NySz. nem ismeri —
MA-nál földműves a. m. plastcs.
Földrajz. Legelőször Márt.-nál (1803) találom s jelentése: lanti,
karte : ugyanig}' Kunossnál 1835-ben (Gyal. mappa alatt) és 1837-ben
is (Debr. Törv. Szt.), s minden kézi szótáron végig egész 1857-ig
(Ball.). — Mai geographiai értelme, úgy látszik, a Toldy-féle Msz. (1858)
utján vált közkeletűvé, noha c jelentését megtalálni már 1845-ben is
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Nagy János Hierolexieonában. - - A geographia PP.-nál föld megírása :
a geographus (!om.-nál földleíró: Mártonnál (1803) geographie és
geograpkiseh : földleírás és földleírási; Nyúlásnál iF.rd, Orv.) fiildíró:
Verseghynél (Lex.) földírás ■ Tzs. (1835) és Fog. (1836) földiről.
Földrengés. A régi irodalomban csupán földindulás ■ Sl.-uál
föld ingása, viszketése. — Először Kresznericsnél (1827)'.
Földség, Iln n fa lv y J á n o s : continent, fcstland.
Előbb
csakis szárazföld.
Nincs még meg sem CzF., sem Ball. Telj. Sztban. — Először Ball. 1872.
Földszint, B a r ó t iS z a b ó D á v id , 1792 (SzD.). A nép nyelvé
ből véve. — Földszinti Paulynál 1827-ben (Polg. igazg. 130.) a. m. hori
zontális. — Földszint, földszinti, parterre Társaik. (1:82); földszintes
wagrecht, horizontal Ball. 1857, ma parterre is : „földszintés páholy11.
Földszoros. Az „istkmus" a NySz.-ban szoros föld; PP.-nál:
föld szorulnia: Sl.-nál föld szorosa; Fog.-nil (1836): földszor; BaU.
(1813) földszoros.
Földtan, B u g á t 1838. (Tud. tár 17 : 1). Ugyanitt földbuvár,
vagy földtudós : geológus.
Főleg, K u n o s r 1834. (Szf.): hauptsachlich, prinoipaliter.
Ugyanő nála főleges, principális. — Az előtt csakis főként, fökép.
Fölény, J ó s ik a 1853 (Nagyszebeni Királybíró): „ascendant
(fr.), azaz ama felsőségi hatás, mellyel kiváló szellemek köznapi
lények fölött gyakorolnak: hungaricc eddig auetoritás". — Vö. Ny.
27:116. — CzF. nincs meg. — Legújabban fölényes is: („fölényesen,
mosolygott6. Alagy. Iliit 38. sz.: 3.").
Fö lfog n i (auffassen, begreifen). — Ez értelemben a régi iroda
lom nem használta; legalább a XySz. egy példát sem idéz róla. SzD., Sí. sem ismeri. - Alárt.-nál (1816) anffassen, megérteni, meg
fogni; begreifen: megfogni, megérteni, által látni". De ugyanő nála
(1823) auffassen : megfogni eszével, felfogni; auffassnng : felfogás, meg
fogás, t. i. eszével megértés; anffassungvermögen: értelem, felfogó
tehetség". — Elterjedését o szerint, a XIX. század elejére tehetjük. —
Sim. B.-nál (1899): felfogás, felfogható stb,
A német auffassen for
dítása.
Fölirat, &.P. N a g y L á s z l ó 1822 (Mesterszavak). - Krcszn.nél nincs meg. - Kunoss (Gyal.) inserip'io; Nagy (Hiero.) repraesentatio.

Följogosítani—Fölöttem

101

Följogosítani, A „berccbtigen, hefugen" Tzs. (1835): fölbatalmázni s jogot mini; Fog. (1845) följogozni, noha már Ball. (1843) föl
jogosítani.
Fölkent, S z e m e te 1815 körül a közbeszédből idézi. (Följcgyz.
2:123); „geweiht, gcsalbt". Tzs. (1838). — A Mondolat rosszalja.
Fölkorbácsolni. T.egnjabbkori szó: még egy szótárbansincsmeg.
Fölköszönteni, B a 11a g i 1854 (Szt.). Előbb: ráktiszöntcni,
elköszöntem Fog. (1848).
Föllázítni, Sándor István 1808 (Sí.) : concitare ad seditionem.
Föllebbez, Sz t r o k a y (Törv. Sz. az úti és vitt appellata ezikkben). — Pázmánynál fiillyebbező : superbus, qui snpra vilit videri, quam
est. (Kreszn.). - Sí.-nál föllyebbezés: ambitio. — Bar. vm. (1807) följebbítés: licitatio.
Föllelkesedni. Egy szótárban sincs meg, valamint a föllelkesí
teni, fnlleÚcsiilm sem.
Föllengeni, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). .Oda fel a levegő
égben izeg-mozog1. Innen nála: fettengér a. m. léghajó. — SzD.-nál:
fellengező: fennjáró; fellengős beszéd. Fellengzős, exaltatus Nagy
.János (llicrolex.). — Mártonnál (1823): fennlengés, fennlengö.
Fölmentvény. F o g a r a s i 1833. (DMM.) lásd: „dispensatio. 1. (actusi fölmentés. 2. íres) fölment,vény. — Kannásnál 1835
(Gyal.) egyszerűen: mentvény.
Fölmondani. A mondani igéhez régentc a fel- igekötö nem
járult (XySz.). — 1795-hen Szaklányinál (Hagy. Merk. 41. 1.) felmon
dani a lakást
1799-ben Márt. (Szt.) „aufsagen: felmondani, fel
hagyni valamivel''. — Márt. (1803) „liersagen : elmondani, felmondani*.
Sí.-nál: „felmondani a pénzt, szállási, szolgálatot". — Márt. (1807)
„felmondani valamit németcs magyarság: e’ helyett azt szoktuk mon
dani: lemondani valamiről".
Fölöltő. Az „Uberrock" Mártoimál (1803) .felső ruha"; Tzs,
(1835): .felniha" ; a Honderűben 1843 ;1: 39) felöltő. — Ez utóbbi
azelőtt: aermelklcid Tzs. (1838).
FölöBÍteni, g y ö n g y ö s i 1700. (Char. 151), — Annyi mint:
szaporít. — Vö. Ny. 27 : 251.
Fölöttem, B a r ó ti S za b ó D á v id 1779 (PM. 1:143): .haj-
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sipotskákba feUtlik a nedv*. — Itt tehát még át nem vitt értelem
ben, de mái Tzs. (183R): erscheinen, aufiallon.
Fölöttes, 1. alantas.
Fölszállni. A szállni igéhez a regi nyelvben a föl igekötő nem
járult (NySz.). — Szaklányi 1795-ben (Hagy. Merk. 45) megrója a
„felszállott a gabona árra‘ kifejezést. Gyergyai is azt állította, hogy
.,szállni föl nem lehet". Vö. Ny. 2 ; 273.
Fölszínes, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 243): „a szó felszínes tol
mácsa lelki érzésűiknek4. — Tzs. (1835): oberflScMich. — Széchenyi
nél (u. o.) fekzínleg cs felszinség is (53. 1.).
Föltengülni, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.). „Felépülni;
majd feltengül betegségéből*. Vö. föltöndülni Ny. 25 :82.
Föltételes, M árton J ó z s e f 1803 (Szt.): bedingt; ugyanő
nála: unbedingt, feltétdetlen. Berzsenyinél is a catcgoricus imperati
vus : feltételeden észparancs. — Phil. (1831) foltétien: incondiliónatus ;
Tzs. (1838) föltételezni: bedingen.
Fölület, B a r c z a f a l v i 1786 (H. Ilirm. és Szigv): superheies
a geometráknál. — Részletesen tárgyalva (Adal. 254. L). Érdekes e
szóra nézve Berzsenyi nyilatkozata is. „Azon ellenvetésed: nincs
müvészni, tehát művészet sem lehet, hidd el nekem semmit sem nyom :
mert éjien így nincs: alkni, képelni, természni, kezelni, távúim, mégis
van alkat, képlet, természet, közelet és távulat*. (Műnk. 1864. 147. 1.).
Föltűnök az efféle régi szavak is: fekélyei NySz.; fedelet SzD. s több
efféle. — Felületes már a Mond.-ban megróva.
Fölülfizetés, G e o r e h 1804 (Honnyi Törv.): superinseriptio.
Nála voltaképen fölülfizettetée. — Mai alakja Fog.-nál 1833 (DMM.).
Fölülvizsgálni. Kunoss 1835-ben (Gyal.) a superrevisor, superrevisiora még nem ismert alkalmas magyar szót. — 1846-ban Királyföldynél megvan már a felülvizsgáló; Ráthnál (1853) felülvizsgálni,
felülvizsgálat. — Ez utóbbit, noha régi stílus curialisbeli latin szónak
a fordítása, a Ny. (1:365) néiuetesnek mondta.
Fölvilágosítani. — A régi irodalom nyelvében az „elucidare,
elarificarc4 világosítni, áivilágosítni MA., megvilágositni; de a felvilágositni egyszer sem fordul elő. Ez már a német hatás alatt, az
an/hellen, ou/Máreii mintájára jött divatba. Először Kreszn.-uél (1827),
azután Tzs. (1835) aufhellen, aufklaren alatt. — Fölvilágosodni felvilá-
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gosulni szinten ismeretlennek a Tégi irodalomban. - Először Tzs.
(1835)
aufgeklart alatt találom őket; előbb megvilágosodni.
Fölvonás, B a r é t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD): „öt felvonás
ban lessz a játék*. — Sl.-nál „felvonás a néző játékban. Actus”. —
Felvonás-köz: entre-aote, Honművész 1833 (371 L).
Fölzet, S á n d or Is tv á n 1808. (Sí.). Nála voltakepen felezel
s jelentése: superioritas rei alioujus, superűeies. — Bar. vm. (1807)
fölezd, rubrioa; Fog. 1842 és TTM. 1845 rabrum: fölzet, felzet.
Főnév. A „hauptwort*' a Debreezeni Grammatikában (1795):
magában érthető név v. szó: Mártonnál (1803): főttó; Tzs. (1835): főnév.
Fönnyezni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD. 59). — Ma
is, akkor meg éppen szokatlan igeképzés. — Értelme: gögösködni.
Főnök, H c lm o o z y 1834 (Társaik. 351). Itt tun. hauptling.
Sztrokaynál (Törv.): főúr, mágnás. Mai (chef, prineipal) jelentése Fogarasytól (1843). — Jórészt csak a Bachidöben jött forgalomba.
Föveg. — A Calepinns sajtóhibájából sóért/ helyett fövegaek
nyomatott s MA. PP. utján. (Vö. Ny. 18:463) tovább adott szót SzD.
asszonyt süvegnek, Fog. (1836) „kappe“-nak, Tzs. (1838) kopfbedecknng-nab s hanbe-nak, CzF. „mindenféle fejtakaró“-nak értel
mezi. — Ügy látszik, a nép körében is elterjed már, az eredeti süveg
jelentéssel.
Főzemény, F a lu é i NySz. Ugyan fi töW- a sütemény.
Franczia. A régi irodalom az országot nevezte franczidatí
és franeziaországnsk, a nemzetet pedig franeziabntk fremcmzntk
vagy franezn&k. De már a XVIH. században (Vetsei, Geogr. 1757) a
nemzet is franezia kezd lenni.
Frissíteni, G y ö n g y ö s i 1693 (KJán. 457). U. o.: frissülni. Vö.
Ny. 27 : 251. — 1661-ben frissedni áll frissülni helyett. Ny. 30 : 325.
Furdancs, F ö l d i 1801. (Term. hist. 295): „ptinus, bohrkiiflfer*
Lásd Tsz. - Megvan mái Márt-nál is (1799).
Futam (fn.), S á n d o r ls t v á n 1808 (Hl.) — Réginek álütja, do
a futamás és futamai bizonyítja, hogy igető. Egyetlen analógiája a
folyam, mely főnév és igetö is. — Futomitni, in die fhioht jagen
Fog. 1836; előbb futamtatni.
Futár. Elvonás a régi futározni (MA.) igéből; megvan már
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Kresznericsnél (1827), de értelmezés nélkül.
Fog.-nál (1836) találom
először courier, lSufer jelentéssel; ugyanitt a liiufer: futkár (elvonás
a futkároz-bél) és futnak is, ez utóbbi Szemerétöl.
Futékony, Molnár Albertnál (1611) ain. szökevény, refuga.
Geleji Katona mint példát említi az -ékony képzőre. - Nyúlásnál
(Érd. Orv. Víz. I.) am. a mai illékony.
Fufconez. A „carabus“ Földinél (Term. hist. 1801), a nép nyel
véből véve (Tzs.): futrinka; Így van még Frivaldszky Imrénél is
(Tud. Társ. Évk. n.) — Futoncz először Bugáinál (Szil. 1843).
Fuvalmány, G y n n g y ö s i 1093 (Kém. Ján. 543), am. fnvatag.
\'ö. Ny. 27 : 255. — SzD., Sl.-nál megvan; CzF.-nál is, noha nem
igen terjedt el.
Fuvalom, G y ö n g y ö s i 1693 (Kém. Ján. 539); am. fúvás
spiraculum. Ny. 27 : 254.
Fuvattyú, S á n d or Is tv á n 1808 (81.):
blasbalg".

„fúvó szerszám,

Fuvola, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigvárt). Nála voltaképen fúvóra
és fuvorózni: szerinte az -óra hangszerképzö, vö. zongora; tehát fáraóra.
Függedelem, M is k o le z i G á s p á r 1654 (Angliai independentismus 79. 1.). „A külső polgári tárasaságbál is mindenféle rendes
fiiggedelme.l el akar törlcni“. — A NySz.-ban nincs meg; SzD. és
Sl.-nál a m. dependentia, subordinatio, tehát a mai fegyelem is. —
Kimoss 1835 (Gyal.) a fuggedelmet függelemre rövidítette, s ebből
függelmen: abhangig Fog. (1836).
Függelék, G e l e j i K a to n a 1645. — Nála voltaképen függő
tök; mai alakja (1792) SzD.-nál. - Mondolat rosszalja. — Rar. vm.
(1807). Verseghy (Les.) és Bitniez 1831-ben (Math. Miísz.) az ingái
akarták vele kifejezni.
Függélyes 1. filggőleg.
Független, B a r ó li S za b ó D á v id 1792. (SzD.). Ugyanott:
függetlenség. — Függetleníteni, Fog. 1845.
Függetyű, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792. (SzD.): az órának
lebegő tolla — Sl.-nál: perpéndicnlum. — Fog. 1836: függentyii a. m.
lógony (L i. inga).
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Függőn, M á rton n á l (1803 és 1823) „scnkbley6 : függőón;
Tzs. (1835) loth : mérőn, függőn; ugyanitt függdgy, függhid, fiiggkinéz.
Függőleg, B a rá ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.): depcndentcr; Sl.-nál: „magát el nem határozva, el nem tökölve". — Függőleges.
herabhangend (Márt. 1799), de már scnkrecht is (Márt. 1803). — Füg
gik), függélyes, Bugát 1828. (Boncztud.).
Függöny, K m eth D á n ie l 1817 (Tud. Gyűjt. 6:146.). Nála
voltaképen pcndulum cs pcrpcndiculum, vagyis a mai inga és függő
zsinór: még ugyanigy a Közli. Esiu. Tárában is. (Math. Sz.). — Mai
.firliaug" értelmében Hcüneczy kezdte használni a Társalkodóban
1832-ben. — S zí): etefüggö. — FüggönySzni, kifnggffnyüzni: drapiren Fog. (1836), mit gardinen verseken, Ball. (1890): befüggnnyiizni
(ablakot) egy szótárban .sincs meg.
Függvény, B a r é t i S zabó 1792. (SzD.). Nála függmény alak
ban és „kárpit, superláP értelemben; Sl.-nál: quaste; Vcrscghynél (Le*.)
inhaerentia; Fogarasmál vignette, etiquetto; még ugyanígy OzF.-nál
is ; végre Györy Sándornál (1832) a matheinatikai értelemben vett
fimetio. — Füygvéwyezni Ball.-nál még legutóbb is (1890) a. m. „etiquettiren, anzetteln'.
Fültanú, 1 szemtanú.
Fürgenoz, B a r á t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.). A régi virguncz (MA.) székelyes módosulata. A nyelvújítók szerettek a fiirög,
fürge-fürgencz példára hivatkozni, mikor a sok -anezos főnevet faragták.
Fürkészni, V a r g y a s 1750 (Phras.) fiirkészés: eonqnisitio". —
A nép nyelvéből véve. — Fürkész, fürkészel Fog. (1836).
Fürtözet, G y ö n g y ö s i 1693 (Kern Ján. 364j; a. m. fürt.
Vö. Ny. 27 : 254.
Fűszer, fűszerezni, B a r á t i S za b ó D á v id 1779 (PM.
1 : Szótár) és 1792 (SzD.). — Az előtt fűszerszám. — Sl.-nál: aroma,
condimentum. fűszer-áros, fűszeres, fűszerezni (aromate eonspergere,
condire). — Fog. (Kercsk. Szt. 1843): fűszerész, Műszerészet.
Füvész, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Fiivet ismerő
vagy fii-szedő. — Alkalmasint Benkö Józseftöl^való e szó. — Sl.-nál:
füvész, fűrészét, fiivészség, füvészni (botanisare). — Márt. (1803):
fűrészkert, — PP.-nál (1801): fűszeres, botaniker, Molnár János ntán.
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(M. könyvház). — Erre a mintára lett, jóval később, gyümölcsész,
gyümöksészet, pomologia Fog. (1845).
Füzér, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.): „a mi fel van
fűzve, vagy fBzni-való. - A ncp ajkáról véve. — Füzérláncz, eotillon
(Ball. 1851): előbb körtánc'/. Ball. 1846.
Füzet, K a z in c z y 1815. (Műnk. 5:115.). Vő. Szvor. Feji. tűn.
és Szem. 2 : 256. — hála voltaképen blatt és csomó. — Mondolat ezt
is rosszalta. - Kreszn. nem fogadja cl. — Szótárüag Kun. Szf. (1834).

G.
Gagyogni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD): „gagyatolni, teretarázni, tréeselni,* de már a 2-ik kiadásban: „a gyermek.*
szóllás kezdete, lallare*.
Sl.-nál: gagyogni, gügyögni, gügyögni:
blatcrare, garrire, v. lallare, balbutire. — Kétségtelenül a nép ajkáról.
Vb. Márt. és Kassai. — A Tsz.-han nincs meg.
Gallyazni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.) : frondere, frondescere, tehát gallyasodni; Kassainál ellenben (2 :251), a nép ajkáról
véve,dofroudare arborem, ugyanígy Tzs. (1838). Gallyazni, Tzs. (1835).
Gar. — A nagy garral járni székely mondást, szótárba szedve,
legelőször (Phil. 102) találom. Innen elvonva : gar, stolz, hochmuth,
Fog. 1836, s innen Kunosa furcsa ötlete (Gyal. 1836), hogy a recensens : gara, rcccnscálni: garálni s a receusio : garálat legyen. Ball.-nál
(1890) még megvan.
Gáz. Sándor István szerint (Sokféle 7:253) a gázlóhely régente
gázhely vagy éppen gáz lehetett. — 1828-ban, mikor a nemzetközi
műszó, a gázviiágítás útján, a magyar nagy közönség ismeretkörébe
is mindinkább behatolt, Bugátnak (Boneztud.) meg az jutott eszébe,
hogy a régi lábikra helyett a gáz szét ajánlja" : radiccm vocis gázolni
cujus gonuina signifieatio est vádion transire, quod cumprimis musculorum guralium aetiono perfleitur.” (Szh.).
Innen van Fog. (1836) szó
tárában ez a furcsa egymás mellé állítás: gáz 1. die wadc, 2. das
gas. - Ez Mártonnál (1803): szósz, gözszesz, savanyúságszesz ; 1823-ban
levegő-szesz; llolmeczynél (1832) légszesz.
A gáz többesszáma
hol gázok, hol gáeak; amaz még érezteti az idegent, ez már nem.
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Gazdaságos, M á r t o n J ó z s e f 1803 és 1807. (Szt.): vortheilliaft, wirtschaftlieh. — A nép ajkáról.
Gazdász. F o g a r a s i 1845. évi Segédszótárában találom elő
szűr a gazdászat szót, mindamellett bajosan tőle van, mert CzF. (1884)
maga is azt mondja: gazdász annyiban hibás alkatú szó, a mennyi
ben a gazda szótól származtatva, azt jelenti: gazdával bánó (mint
juhász, kertész a m. jnhval, kerttel bánó, a mi helytelen fogalom
volna. Jobban talán: vagyonász". — Ma már csak a gazdaságintézeti
tanulók nevezik magukat yazdászokaak, talán azért, hogy a jogászok
hoz hasonlítsanak. — A nemzetgazdmzat is ma mar nemzetgazdaság.
Geny, V e r s e g h y 1805. (Tiszt. Magy.). Kivonás a genyedni-bőL
Gép. Még sem Tzs. (1835), sem Fog. (1836) nem ismeri: először
Tzs. (1838), dőlt szedéssel. Keletkezését c szerint 1836 vagy 37-ro
tehetpik — A régi gégéig megcsonkítása. — Gégész, Fog. (1845) előbb
gépelyész Fog. (1836); gégészet, gépezet (előbb gépelyzel), gépmi4.Fog.
(1845). - Yillanygcp Lugossy (Tnd, tár 1840; jón. 371).
ú
Gerinozes. Megvan már Cal.-nál 1584-ben; de itt, valamint a
régi irodalomban általában, „rögös, göröngyös, lioporcsos" a jelen
tése. — Mai értelmében Tzs. (1838).
Gerj, V it k o v ic s 1805 (Műnk. 3:5). — Elvonás a gerjed-böl. —
Nála: regiing: Bugáinál 1833 (Orv. Szókönyv): miasma. — Gerjes
n. o. miasmaticus, utóbb „regsam" (Ball. 1864).
Gerjedókeny, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.);
leieht entziindbar. — Ma; erregbar, reizbar Fog. (1836).
Gerjedelem, F a lu d i 1748. (Nem. assz. 157.).
Ugyanő nála
t/erjedelmes (17.). Vő. Ny. 25 : 345. — Gtrrjelem a. m. gerjedelem (Tzs.
1838). Vő. borzalom. — Gerjelmez (Ball. 1864).
Gerle. A gerliczél a palóezság rövidítette gerlére, géllére, gittére.
(Ny. 5 : 226; 21:48). Innen vette az irodalom nyelve. — Megvan már
Tzs. (1835): gerle, gitt, ez utóbbi még dőlten szedve.
Géza. - Győző. — Sándor István irja a Sokfélében (7:144):
„Szegődj gyanúja, hogy Gejza a mostani Írással Győrének mondatott
volna, szemlátomást helytelen, mert ha különben is megvizsgáljuk,
ezen három Fejedelmünk semmi nagy győzedelmekkel nem ditseked1)ebiek". — 1843-ban (Hond. 356): „Gr. Amadé Geyza (Viktor)“.
Gím. A régi nyelvben am. szarvastehén (NySz.), még SzD.-nál
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is am. nőstény, p. o. őz v. szarvas : Benkö József a gímel „szarvasi
nak vette, Sándor István rothwildnak. (Vö. Sokféle 8:154). — Tzs.
(1838) gímszarvas 1. szarvastehén, de ugyanott gim „roth-vrild“-et is
tesz általában. — Hanák János 1845-ben (Terra. rajz.) Benkö nyomán
a szarvast (cervus, hirsch) elnevezte j^mnek; nála van tehát jávorgim. iramgim, közönséges gím (25 1.). — Legújabban Paszlavszky
(Állattan, 1900) csakis a cervus elapkit nevezi gímszarvasnak.
Góca, B á ró ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). „Kemencze, mely
alatt tüzelnek". — Székely tájszó; SÍ. nem ismeri és SzD.-ra utal. —
■Gócz (tűzhely). Jclcnk. 1:77. — Tzs. 1885: brennpunkt is. — Góczponl (BaU. 1890).
Golyhó, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): — A nép
nyelvéből. Vö. Tsz. és Adal. 284.
Golyó. A régi nyeltben csakis coleus, testiculus (Adal. 284). —
Más értelemben SzD.-nál (1784 és 1792) először: kelske-goh/ó (stereus
capraruin, Sí.) és szemgolyó; Bar, Vm. Tszt.-ban: selyemgolyó (galetae).
Sl.-nál már glóbus. — A Mondolat s eleinte a Ky. is rosszalta.
Golyózni, ballotiren, F o g a r a s i 1843. A Törvtud. Szót. neki
tulajdonítja s tőle veszi át a Kcresk. Szótárból. (Jelenkor 1833. 299 1,
még golyóbisozm.) - Billiárdvzni értelemben megvan már 1835-ben
(Kunoss, GyaJnlatl — Kigolyózni még cg}7 szótárban sincs.
Gomoly, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „kerekség,
kerekdedség; a föld gomollya*. — Gomolyag: „tsomó, tsomolék*
gombolyag". — Gomolyogni: „láb alatt fenteregni, henteregni". —
A nép ajkáról véve. — A gomolyfelhő összetételt Bugát (Szh.) magáénak
vallja: cumulus, haufenwolkc.
Gondnok, C s á s zá r f e r e n c a 1840 (Vált.): „csődület! gond
nok: cnrator". Fog.-nál (1843) gondár.
Gondolatjel, M á rto n n á l (1803) a „gcdankcnstrich" am.
:,figyelcmjel‘- ; 1823-ban : gondolatvonás. — Tzs. (1835): gondolatjel.
Gondozni. Sem CzF.-nál, sem Ball. Telj. Szt.-ban még nincs
meg. — 1885-beu közölte a Nyr. (14:46), hogy Kis-Kükiillömegyében
a kurátort gondozdnak hívják. — Szótáiilag először Ball. (1890):
warten, pilegen, versorgen.
Górcső, B u g á t 1836 (Tscham. Phys.). — Bugát szerint (Szó-

Gordonka—Gördülőt
halmi a gór magyarul igen nagy-ot jelent; bizonyságai a górdió. górtyúk és a goromba szó gyükére: gór. (!).
Gordonka, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála gordon
am. brúgó, bogii, hegedű. — Sí. maga nem ismeri, esakis SzD.-ra
liivatkozik. - Kassai (1: 257) szerint: a mi Helyalján bnigó, Egerben
bőgő, az Erdélyben gordon (bass-geigei.
Tsz.-bán nincs meg. —
Tzs. (1835) violon: gordon, bögö; violoncello: gordonhegedií, gordonka.
Gömb, D u g o n ic s 1784 (Tudák.).
Elvonás a gömbölyű ből.
„Ezen szó gömbölyű (mondja Dug. 2:139) fen-forog a' magyaroknál,
esudálom, hogy veszhetett el a gömb szó, mivel úgy nem lehet gömb
nélkül gömbölyűt mondani, mint harmat nélkül harmatost. Legalább
ezzel is gazdagítsuk a magyar nyelvnek tárházát veazeudíi állapotyában“ . A Debr. Gramm, megjegyzése ellenében, hogy a gomb C8 gom
bolyag analógiája nem elegendő erre az elvonásra, fölemlíthető a
népies gömböntű is, a melyről a gömb leváladása már egészen termé
szetes. — Sl.-nál a glóbus tormentarius ágyúgomb. sőt ágyúgombótz is.
Göncz, B a r c z a f a lv i 18iö (Szemére Följcgyz. közt 1:255):
pólus. .A göhtzöl szekere nem meszsze van az Északi göntzlöl-'. —
Elvonás a yönezöl szóból. — Tarczy Lajos a physikai polaritást gonczölösnégnek, a polarisatiót gönczölitésnek nevezte Természettanában.
Göngyölíteni, S á n d o r ls t v á n 1808 (Sí.). — A nép nyelvé
ből.
A Mondolat megütközött rajta. — Kassai (Szt.) göngy is. — Vas
megyében gönezölni 8 ebből szintén elvonás útján gönez. (Tsz.). —
Fog.-nál (1843):göngy, ballen: göngyöl, emballirt; göngyölni, emballage;
góngymíly, tara.
Gör, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.). Nála ain. cylindrus, walze,
görgőfa. — Elvonás a görögni, gördítni igékből. — G-örfa, görfiiggöny, dőlten szedve. Tzs. (1838).
A görhid, görkárptí, görkocsi,
görredöny, görszék még ma is megvannak, legalább Ball.-nál (1890),
mint. a német roll ügyetlen fordításai.
Görbület, B i t n í e z 1834 (Math.): cnrvatura.
„Curva duplicis enrvaturae : kettős görbületit görbe”, (u. o.); biegung Tzs. (1835);
krümmting Fog. (1836).
Gördület. A eodexek korában .mennydörgés* volt a jelentése
(NySz.); azután kihal.
1860 körül elevenedik fel újra, de most már
rhythnms, numerus, ebenmass in dér rede Ball. (1861): gördiUeles,
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rhytmisch, ebenmüssig (u. o.); gördülékeny: geláufig, leichtfliessend
Fog. (1845)
Göreb, B u g á t 1833. (Orv. és Szil.): „est vox ex adjectivo
görbe, curvus fonnata, cujus videlieet ultimae syllabac literac transpositae sunt*. — Tankönyvek, szótárak, sőt széplrók is elfogadták, de
úgy látszik a régi lombik ki fogja teljesen szorítani.
Gőz- A gőzzel való és gőzzel hajtott jelzők elhagyásával alko
tott összetételek közül megvan már 1807-ben (Márt.): gözcrömü;
1323-ban (Márt.) gőzhajó, gőzsajka : 1832-ben (Társaik. 1:351) gőzhajózás; 1838-han (Tzs.) gőzkocsi, gőzmalom: 1845-ben (Fog.) gőzgolyó. gőzgép, gőzkazán: 1854-ben (Ball.)gőzmozdony: 1857-ben (Ball.)
gözmozgony stb. Ilyen összetételű a szélmalom, szélpuska is.
Gőzk ör, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.): atmosphacra, dunstkreis. — Utóbb a luftkreis forditásaképen levegőkor (Közkaszn. ütem.
tára 1831. 1 :470), de már Kunosánál (Szf. 1834): légkor.
Gubó, K a z in c z y .
Saját följegyzése szerint (Pandekt, 5:13).
Jelentését nem adja. — „Gubacs* értelemben megvan már Sl.-nál
(1808). .— Tzs. (1838) „cocán* és einfaltspinsel értelemben is. Kazinczy
alkalmasint az utóbbi értelemben használta. — Mindenesetre a nép
nyelvéből van véve.
Gúla, M o ln á r Ján o s 1760. ÍR. Jel. Épül.). „Más egyéb tor
nyok Egyiptomban a görögöktől oboliscusoknak neveztettek; az olasz
fordítás szerint pedig gályáknak hivattatnak. Kászálius ezt a szót
Frantzia eredetűnek tartja, mert ezeknél „aiguille* tüt jelent, Mi ezt
a szózatot megtarthatjuk a magyar nyelvben, míg a többi olasz szó
zatokon ki nem adunk". (236—237 11,). — Sándor István (Sokf. 9:59)
és Kreszn. is Molnár Jánosra hivatkozik. — Vö. Adal. 291.
Gúny, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy.). — Elvonás a gúnyol
igéből. „Mintha gyémántra akadtam volna — mondja Kisfaludy S. úgy megörültem, midőn Verscghyben magányt, szomjat, éhet, gúnyt
s magamban dühöt találtam". (Műnk, 1893, 6. köt. 303.). — Vö. éh
KySz.; düh SzD. — Gúnyos, Jelenkor (3 : 615),
Gúnyirat, gúnykaezaj, gúnyvers (Kimoss, Szf. 1834): gúnykép (Phil. 1834); gúnyszó
(Tzs. 1838): gúnymosoly (Ball. 1843); gúnydal (Ball. 1854) stb.
Gúnynév, S n m e r e (Műnk. 2 ;256).
Gúnyor. B a r e z a f a l v i 1787. (Szigvárt). „Szatíra, szúrósan
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oktató beszéd". — Érdekes, hogy a gúnyor majd húsz évvel korább
való a gúnynál. — Gúnyoros (Tzs. 1838).
Gümő, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „nodue, tubcr, gibbus.
protuberantia". • - Nála voltaképen gömő, ugyanígy Fog. 1836. — A nép
nyelvéből véve. Vö. Tsz. — Tuberkel, tuberkulös (Tzs. 1838) és még
CzF. is : gumó, gumón. — Giimő, tubereulum jelentéssel, először
Bugáinál (Orv. 1833); gnmőlcór. gümőkóros. Balogh K. (Orv. Msz, 1883).

G y.
Gyakorító ige, T im is t A n d rá s 1817 (Tud. Gyűjt, 12 :17).
Nála voltaképen gyahrumilú; Fápayuál (M. Lit. 1808); gyakorló ige,
a mai alak az 50-es evőkben terjedt el. (Ball. (1857). — Verseghvnél
(Lex.) többszöröző ige.
Gyakorlat, S á n d or Is tv á n 1808 (Sí.): exereitium, usus. —
Elvonás a régi gyakorlaton melléknévből.
Jelent. (1: 443): praxis.
A gymnasiumot a XVÜI. század végén gyakorlatosság-rak akarták
nevezni, a Révai ajánlta mindenesség (universitás) mintájára. Vö. Szak
lányi Magyar Merkúr (1795:41 1.). - Hadgyakorlat, Tzs. (1838).
Gyakorlatilag, K u n o s * 1835 (Gval.). Előbb gyakorlókig, gyakorlatosan Fog. (DMM. 1833). — Ugyancsak Kunosánál gyakorlati, praeticna, Gyakorlatias, noha közhasználatú, egy szótárunkban sincs meg.
Gyakorlott, M á r t o n J ó z s e f 1803 és 1801 (Szt.); geübt;
gyakorlollsáy, gewandlheil.
Gyakornok, K u n t>s s 1835 (Gyaiulat). Vö. TOrv. Tud. Mfisz. —
Fog.-nál 1836-ban első sorban gyakorloncz.
A fogalmazó gyakornok
előbb „togalomgyakorló" Hiv. Msz. 1845.
Gyalogság, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (Szí)) Előbb, úgy
látszik, csak gyalog sereg, gyalog katonaság volt a neve. Vő. lovasság.
Gyám, Barczafalvi, 1787 (Szigvárt). „Pátronus vagy pátrona“.
Elvonás a gyámoVbiü. — Rögtön elfogadta az egész irodalom ; nemcsak
a Tiszti Szótárak, hanem a költők is: Csokonai, Horvát Endre stb.
Sl.-niI gyámfa, fulerum ligneum, eolumna lignea. Már a nép körében
is el van terjedve. — Delmeczynél (Jel. 2: 52) motiválni: gyámokitni,
utóbb gyámitm, Fog. (1848).
Gyámkodás Ráth (1853).

na

Gyámnok—Gyász

Gyámnok, S z e m e r e (Műnk. 1: 47). — Kazinczy is neki tulaj
donítja. (Pandekt. 5 :11).
Gyámság, G e o r c h 1804. (Honnyi Törv. 1: 239).
Gyanitmány. A törvény-tudományi praesumtiónak sok neve
volt: falta*fs, elővélemény. előlit, gyanitáx, elögyanitás, iyazvélés, úgytartás (Törv ). — Gyanitmány (talán Zádoitnl ?) Hall. (1851).
Gyanúskodni, M árton 1799 (Sut.): verdacht habén. Előbb
csakis gyanakodni. — A'crdachtig markén*: gyanúsad tenni, gyanúmigba hozni. Márt. (1823); gyanúsítani, verdachtigen Ball. (1854).
Gyanútlan A gyanúst a régi irodalom kétféle értelemben is
használta: 1. a ki gyanakodik, 2. a mi gyanút gerjeszt (NySz.); do
a gyanútlant nem ismerte. Először Fog.-nái (1836) találom.
Már
tonnál (1803 és 1823) verdaehtlos am. gyanúságtalan.
Gyár, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor 1 :53 és Phil. Mttsz.j. El
vonás a gyárt igéből.
Helm. úgy látszik szóbelileg már előbb
közölte Széchenyivel, ki rögtön elfogadta és terjesztette (Vil. 1831.
466): ez okból neki is tulajdonították.
Toldy (M. Költ.) a gyárt is
Szemetének tulajdonítja. Igaz, hogy Szem. Följegyz. közt (1 : 222) az
erőmív (inaschine) mellé, más tintával, oda van írva: gyár, de ebből
csak az következik, hogy Szemere a gépet akarta gyár-nak nevezni.
Nyúlásnál 1800 (Érd. orv. viz.) fahrica: gyárialom. - Jelenk. 1:194:
gyártvány. fabricatum : Fog. (1845) már gyártmány. — Gyámok Tzs.
(1836), de már gyáros Tzs. (1838). — Gyári Fog. (1845); gyáripar,
gyármunkás Ball. (1872).
Gyarmat, S z ír in a y A n t a l 1804 (Pár. 110): „Complura autem
loca a Gyár fabrieando nőmén accepere, ita: IIalassít-Gyarmat colonia
ducis Balassa, Fejér-Gyarmat colonia alba, Fekete-gyarmat nigrae
legionis, Füzes-Gyarmat colonia ad Saliees“.' — E föltevés alapján
lett a colonia magyarul gyarmat. — A Mondnlat rosszalta. — Szemere
(Feljegyz. 1: 233) megemliti, hogy Kulcsár s dr. Kovács is használ
ták. — Gyarmatosul (Jel. 1:106), gyarmatosítani (Jel. 2 : 423). — Sl.-nál
colonia: újlak, újszállás: Goorchnol: szállítmány.
Gyász. Üj összetételei közül: gyászbeszéd. gyászául, gyászének
Sí. : gyászeset, yyászév, gytíszhír, gyászkiséret, gyászaimé, gyásztisztelel.
gyászzene Tzs. (1835): gyászmenet Fog. (1845): gyászszertartás, gyászünnepély, Nagy Ján. (llierolex. 1845); gyászjelentés Ball. (Telj. Szt.J;
gyászinduló Ball. (1881) stb. stb.
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Gyógyszer

Gyér, Gyériteni, Báró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). —
Az erdélyi népnyelvből. — Gyérülni, Fog. 1836. — A gyér inn. meg
van ugyan a NySz.-ban, de Magyarországon nem igen ismerhették,
mert a Mondolat megbotránkozott rajta. — Gyérség, Baróti Szabó Dávid
1779 (P.M. 1:118).
Gyermekes. A NySz. csakis gravidus, schwanger jelentéssel
ismeri, noha a gyermekeskedni-w több adata van. — A kindúseh azelőtt
gyermeki volt. — Gyermekes kindisch értelemben megvan Márt. (1803).
Gyermeteg, S z e m o r e (Munk. 1 :47). „Legújabb időkben
alakult szó a naiv kifejezésére". — mondja CzF. (1864).
Gyilok, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.).
A gyilkos,
( xyyalkns, *gyolkus) megvan a régi nyelvben is. A gf/iíáos-ból vonta
el SzD. a gyüok-ot, de „ülés, gyilkosság" értelemben, s ebből képezte
tovább a gyilkolni igét. — Sándor István viszont a gyaikos-hól a
ygalkot, gyalogot vonta el pngio, sica jelentéssel. (Sokf. 1801 M l : 188).
így tett Verseghy' is, a ki a dohos-bél a dák-ot vonta el. (Tiszt.
Magy. 127 és Phras. 1822: pugio, sioa alatt). Verseghynél 1806
(Gramm. 23),*gyük: dolch, stílét; Kováinál 1806 (Elsb. 234) gyilok:
sica.
Legyilkolni Tas. (1835).
Gyógy, B u gá t 1828 (Boncztud.l. — Elvonás a gyógyít gyó
gyul igékből, a mit az erdélyi helynevek: Gyógy, Feredö-Gyógy, Gyógypataka is tetszetőssé tettek. (Vö. My. 11: 234). — Fog.-nál (1836): cur,
genesung. Összetételekben : gyógyerő, gyógyfű, gyógytan, gyógytudonuíny. gyógyvíz Bugát (Orv. 1833); gyógyír, Kunoss (1834); gyógytár, Fog.
1836); gyógyintézet Kunoss (Gyal. 1835); gyógyforrás, gyógyfürdő,
gyógykút Tzs. (1838): vizgyógyintézet Hírnök (1842); gyógymód Bugát
(Sző. 1843); yyógydíj. gyógyhely. Ball. (1857); gyógyvmtlég, Ball.
Legúj. m. Sz. (1851); gyógyhalás, CzF. 1864; gyógykezelni Ny. (1875),
gyógyterem. Ny’. (1895) stb.
Gyógyász, K i s f a 1u d y K á r 0 1y. — Bugát mondja a Szó
halmazban : „Kisfaludy Carolus primus hae voce usus est; est vox
e formativo personali -rísz el verbi gyógyítói radice eojnposita. —
(Jelenkor 1:286),
Gyógyászat, Tzs. 1835.
Gyógyszer, B u g á t 1828. (Boncztnd.) A Szóhalmazban határo
zottan magáénak vallja ezt is és a gyógyszerészt is, megemlítvén, hogy
t,Pregardt pharmacopoeus pestiensis, vir eordatus, bontn* omnino
patrióta-1 volt az első, a ki a ezimtáblájára gyógyszertárt Íratott. —
Szn.v: Nyelvijít, Szótára.
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Gyorsírás—Gyöngéd
A régi nyelvben : orvostani való szer, Gyöngyösinél orvosló-szer (NySz.);
Sl.-nál orvos-szer. — Gyógyszer-áros. gyógyszeres Bugát 1883 (Óit .) ;
gyógyszerészet, gyógyszertan Fog. (1836) gyógyszertáros Tzs. (1835).
Gyorsírás. A Társalkodó (1832:119) írja, hogy „a gyorsírás
(jelekkel boszéfl után írás) hasznait ismervén s a nemzeti ellenőrség
(controlle) e főszerét, a nyilvánosság ezen jobb kezét bonunkban is
divatba kívánván juttatni, gróf Andrássy György és gróf Károlyi
György urak száz arany jutalmat rendelőnek annak, ki azt magáévá
tévén, képes les-zen nemcsak a czélnak megfelelni, de másokat is
mesterségébe avatni. Ezen felszólítás következésében Borsos Márton
h. ügyvéd úr a gyorsírás tanulására szentelvén magát, s öt hónapot
folytonos gyakorlása között tőltvén el e nehéz mesterségnek, oly elő
menetelt tett. hogy folyó évi januaritis 29-ikén a nemzeti easino három
óráig tartott nagy gyűlésén a vitákat nem minden szerencse nélkül
Írná le stenographiai jelekkel". — Gyorsíró Társ. (1:245); gyorsírószál Ball. (1854); gyorsírni Ball. (1872).
Gyorakoosi, H e 1m e e z v 1832 (Jelenk. 1 : 571). — Előbb, a
„diligence" ügyetlen fordítása: szorgalomkocsi is járta. (Fog. 1836) P. Thewrewk Emii a gyorskocsit Huszthy Pálunk (1845) tulajdonította.
(Ny. 10 :176). - Ugyancsak (Jelenk. 2 : 96) gyorssajtó. — Már Sí. nál
gyorságyú (Feldschlange, géschwindstück) s mint a legöregebb LeiteiJakab: gyorséra (clasticitas, rtc/ineKkraft); Tzs, (1838): gyorshajó,
gyorslövész. Utóbb gyorsfutár Fog. (1848); gyorsvonat Ball. (1872);
gyorsmenet, gyorsszállltmány Ball. (1881) gyorsárú, Ball. (1890) stb.
Gyorsulás, S z t o e z e k 1858 (Toldy Mszt.); aeccleratio. —
A gyorsulni ige nincs meg sem a NySz.-ban, sem az 1848 előtti szó
tárakban ; legelőször Ball.-nál találom (1854). — Physikai műszóul,
úgy látszik, Sztoezek alkalmazta először. Az aeccleratio Molnárnál (1777),
Vargánál (1808), Bugáinál (1836) sietés, Jedliknél (1850) sebesertés. —
Ma az egyetemen; sebesedés, a műegyetemen: gyorsulás. Vagy-vagy!
Gyök, Dugonics 1798 (Tudák.). Az I. kiadásban még gyökér. —
Elvonás a gyökérből: különben tájszó is. Ny. 8 :217, 218. és Kreszn.
1: 78. — Ugyancsak Dugonicsnál: gyökjel, signum radicalc ; köbgyök. —
Georclinél (1804): gyökös, gyiikösség: radicalitas. — Kunosánál (1834):
gyökszó, gyöknövény iBall. 1854): gyöközm (Toldy Mszt. 1858); stb.
Gyökvonás egy szótárunkban sincs meg.
Gyöngéd, K a z in c z y 1815 (Műnk. VH. k. Tud. Gyűjt. 1818.
8: 78 és Szvor. id. m. 20.). Maga Kazinczy igy magyarázza: „Lett a
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gyengéded szóból, melynek határozója: gyengédeden örökké azt jelen
tette : touere, zártlich- Ügy látszik, hogy a magánhangzón végződő
mássalcrthetüknél a ded kicsinyítő d-yel cseréltethetik fel az euphonia
kedvéért, mint apréd, könnyűd stb. apródad, kőnnyiided helyett". (Tud.
Gyűjt. u. o.). Különben már Zvonarichnál a XVII. század elején több
ször előfordul gyöngéden NySz. — Gyönyédtclen, unsanft Tzs. (183ö).
Fog.-nál (1836): gyöngéden.
Gyöngélkedni, S án d or Is tv á n 1808 (81.): „molliter se •
gercrc, esse delicatum, voluptuosum". — Gi/engélkcdés, schwachlichkeit (Fog. 1836); líránkéin, unpásslíchkeit (Tzs. 1835).
Gyönyör, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 136.). — Rögtön el
fogadta az egész költői irodalom: használta Kazinczy, Virág, Szemere
s ez okból majd Kazinezynak, majd Szemerének tulajdonították (Ny.
10 : 174, 176). Sőt maga Kazinczy is így ír Virág Benedek recensiójában : „Mit Vergnügen ward Recenscnt gewahr, dass Virág rlas dnrch
Kazinczy gesehaffenc Wort gyönyör (adject. d e lie io s u s , snbstantivum v o I ii p t a s) gehrancht hat". (Lev. 10 : 370); a Fandcktákban
(5:13) szintén azt mondja, hogy Vcrsegliytől függetlenül jött rá.
A Mondolat és Sípos (Ö és Űj Magyar) rosszalta. — Elvonás a gyö
nyörűhöl. VÖ. Adal. 274. — GyönyörUem, yyiinyörtelen Tzs. (1838).
Győzelem, G y ö n g y ö s i 1693. Erről Gy. maga Így nyilatko
zik : „Mikor a szónak közepéből valamelly hötő vagy syllaba kivette
tik, syneopénak hívják a deákok. Ilyenek a deákoknál: Periclum, Piftclurn pro Periculum, Piaculuni. A Magyaroknál pedig: győzelem pro
gyözedelem, guzslya pro guzsallya, a mint ezeket az én verseimben
is úgy találni '. (Dug. kiad. 1. köt. XI.I1I. és Ny. 27: 157). — Győzel
mes, Kunoss Szf. (1834).
Gyd-. Knnoss tanósága szerint (Szf. 1831) Vajda Péter volt az
első, a ki a kapszlit gyúUoknak nevezte. Ő maga, e minta szerint, a
focusra gyúlpontot ajánlotta (Gyal. 1835). Ugyanez évben megvan már
gyúllég, gyúpont, gyászét (Tzs.), dőlten szedve; Bugáinál 1836 (Tsch.)
gyúlámpo,; Tzs. (1888): gyáUUanitni: Kiss Károlynál 1843 (Kari. .Msz.):
gyúgolyó, gytlluk, gyiípor stb. s ugyanez évben Fog. (Kcrcsk. Szt.)
gyufa v. gyufa, Kunosánál 1835 (Gyal.) még gyújtófácska. — Gyuláé,
Ball. (1854) s talán utolsónak : yyitűupmka. Ball. (1872).
Gyuladalom, G y ö n g y ö s i 1700 (Char. 195) a. m. „szenve
dély, gerjedelem". — Vö. Xy. 27:254. — Sl.-nál: ineendium, ugyan
így CzF. — Gyuládéit, brennstoff Tzs. (1838).
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Gyúlékony—Gyfiremleni
Gyúlékony, N y ú lás (Érd. orvosviz. 1800. I : XXX1I1.).

Gyulongani, K a z in c z y (Paudekt. 5: Pl;. Jelentése : entűammen Baü. (1857).
Gyurma, B u gát 1828 (Boneztud.j: „massa“.

Vö. tömeg.

Gyutacs, K u n o s* 1835 (Gval.): „capsula: a fegyvereméi
yyiillők vagy (jytdrux. Capsulás puska: gyúltoh)s vagy gyulacsosr
puska'1. — Kiss Károlynál 1843 (Hadi Máz.): gyujtacs s végre gyutacs
Ball (1851). Gyű]tag, znnder Fog. (1845).
Gyüjtelók, K im oss 1835 (Gval): oollecta. — Oyüjtelékes,
Arany Jánosnál (Műnk. 382): „gyüjtclékes csikkek".
Gyülde, F o g ar as i 1845 (Szt.): „sammelplatz, vcrsammlung,
reunion". így neveztek a forradalom előtt a conservativok pesti tár
saskörét. A. Honderűben már 1844-ben szó van a eoncordia-yy«I<Iéröl.
Vö. Petőfi : „A gyiilde ifjaihoz". ^
Gyüledék, B a r ó tiS z a b ó D áv id 1786 (Verskoszorú 8:148).
hala a. in. gyula-esz. — Fog.-nál gyüledék a. m. aggregat.
Gyüleméuy, G y ö n g y ö s i 1674. (Mur. Ven. 14;. Xála valójá
ban csak yyiilemcnyi.K fordul elő, maga a yyiilemény pedig Faludinál
(N'ySz.). - Szí)., SL-nál: conventio, congregatío. — Ma inkább gyülevény:
1. cuiuulus, coacervata mássá, Búg. 1833 (Orv.) cs Tsz.; 2. genyedtség, rútság a kóros testben". OzF. — Bugátuál: gyiilvény. gyiilvényt
állapot (aggregat.-zustand), Tsch.
Gyülemleni. B u gát 1833 (Orv.): congregari, coacervari. A köznyelvből véve. — Innen elvonva : gyűlöm, aggregat. Fog. (1836).
Gyülhely, S án d or Is tv á n 1808 (Sí.): „gyűlő hely, gyűlés
helye, sainmelplatz '.
Gyűlölet, gyűlöletes, V a r g y a s 1750. (Phras. az ódium,
odiosus, exosus, inaligiie alatt,). - A gyűlöletes megvan ugyan Cal.-nál
is, de az irodalom nem élt vele; s csakis SzD. és SÍ. honosoitodák meg.
Gyümölosész, 1. füvese.
Gyümölosöeíteni, B o r la la n fi 1757 (Vil. röv. Esm. 47). —
Gyümölcstelenttni, gyümökstclenühti Tzs. (1838).
Gyüremleni, P e r e c s e n y i N a g y L á s z ló 1804 (Oritbia
12): kigyüremlett a gordusi csomó.
A nép nyelvében felgyüremlmL

Habarta--- Hadjárat

Habaroz A ,polypus“ régi magyar nerc (MA., PI\, Földi
Márt.) habarnicza. — A megcsonkított alakot először Bugáinál 1833
(Orv.) találom; Kunosánál 1836 (Gyal.) habarcsa. — A Pliras.-ban
(1760) habarcs am. hibarcz. Vö. Tsz.
Hábor, V e r s e g h y 1816 (Analyt.). — Elvonás a „háború*-bői.
Vö. \Ty. (14:399). — Kunosa 1834 (Szí.): aufruhr, tumult
Had. li sz«> összetételei a régi irodalmi nyelvben, a hadnagyon
kívül, mind tárgyi viszonynak voltak: hadyyűjtés, hadhirdetés, hadszerzés, hadtartás, hadviselés stb. —• Üj összetételek: had-állomány
(Ball. 1846), had-apród (Kiss K .: 1843), hadbíró (Ball. 1857, ezelőtt
haditgycsz is), hadbiztos, hadcsoport, hadépílészet (Kiss K. 1843), had
erő, hadfi, hadgyakorlat, hadisten (Tzs. 1838): hadisr.net 81.; hadjutalék,
hadköteles (Ball. 1857); hadkötelezettség, Ball. (1881), hadmozgalom,
hadművész, (Ball. 1846); hadművelet (Ball. 1872); hadnép (Tzs. 1838,
azelőtt hadi nép) hadoszlop, hadparanesnok (Kiss K. 1843): hadsegéd
(Ball. 1846); hadsereg, hadszárny, hadszemle (Tzs. 1838); hadtest
(Matti).; hadtörténél (Kiss K. 1843) ; hadtudomány, hadúr (Székely
Sándor 1622 haddá) Vörbsm 1825 hadúr) hadügy (Tzs 1838);
hadvezér (Vajda 1772. NySz., azelőtt hadivezér, még Faluéinál is):
hadvizsgálat (Tzs. 1838) stb.
Hadastyán, S a m a rja y 1843. (Ny. 23:227). Maga beszélte
el, hogy e szót 1843-ban alkotta, s hogy az Athenaeum triumvirátusa
meg is dicsérte érte. — Készült az aggastyán formájára, aeon hiszeni
ben, hogy a styán szóképzö. Vö. Ny. 17 :52t). — Sí. aggvitéz.
Hadász, Pogarasi 1845-i Segédszútárában taláMfn először. —
Kiss Károly 1843. (Hadi Msz.) még hadlatlós. — TTadászat ugyancsak
Fog. (1845). — Harczász a.'m. harezos és harcsászab ftaktikai még
későbbiek. CzF. (1.864).
H adi törvény, F a lu d i XySz. — Ugyanő nál'SMhXdi isten,
hadi káplán; Mikesnél: hadi tiszt; MA.-nál: hadi hír; legrégibb adat
az EhrC.-ben: hadi fegyver. (NySz.).
Hadjárat, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.). — E szó, mintha
régi volna, megvan a NySz.-ban is, de oda csakis tévedésből került bele.
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Hadoszlop—Haj sza

Hadoszlop, K i s s K á r o ly 1843 (Hadi MSz.): colonne. —
Előbb: csapat, hadláb Tzs. (1835).
Hagyaték, B áró ti S za b ó D á v id 178i (SzD.): ..hagyomás. hagyomány, hagyás''. — Sl.-nál: reliquiae, rcsiduum. — Mai verlassenschaft jelentése (Fog. 1836).
Hagyomány. E szó régi, „elhagyás, mandátum, traditio, bírság"
értelemben (NySz.). — A legatuin jelentése a XIX. század küszöbén,
Nánásynál (1798), (jporchnél és Sl.-nál. — Hagyományos: legatarius
(Sí), de traditionalis is Tzs. (1838). — Hagyományozni Pest Vm. (1806)
fundator alatt.
Hajcsár. A hevesmegyei tájnyclvböl vették. Helmcczynél actor
boum. (Berzs. Vers. 1816. XLII.). — Kimossnál 1835 (Gyal.) a finan
ciális minisfer: pénzhajtár.
Hajoső, Molnár dános 1777 (Phys.). — ISála ugyan többnyire
hajsip, de hajesive is (4: 46). eapülarröhre. — Mai alakjában Varga
Mártonnál 1808. (Term.). — Hajesövesséy, Bugatnál 1830. (Tsch.).
Haj dánkor, S ze m e re 1813 (Műnk. 3:95). Tanácsot és uta
sítást instál Kaziuczytól, nem jobb volna-e a messze kor helyett hajtlankor V Ilyen a jelen-kor is.
Hajladék, B a r ó ti S z a b ó D á v id 1784 (SzD.): clinamen,
inolinamentum. Sí.
Hajlam, B u g á t 1833. ‘(Orv. Szókönyv). — A Szóhalmazban
határozottan magáénak vallja.
Hajlamos, hajlamosítani még egy
szótárban sincsenek, noha már gyakran olvashatni őket.
Hajlat, B a r ó ti S za b ó Dávid 1792 (SzD.): üexura, clinamen,
sőt foniix (bolt) is; hajlatos, flexilis. Sí. — Összetételben: éghajlat.
Hajhász, fn. S á n d o r h i v á n 1808 (Told.): quaesitor, inquisitor, vei pulsor i'erarnm. — Ugyanő nála hajhászat.
SzD. az igét
hajházni alakban írja; SL-nál pedig hajha: vox feras vei pecora pellentium. — Hajhász, vagy hajtár: miikler, scnsal Jíunoss 1834 (Szf.i.
Hajpor, Faludi 1748 (Műnk. 142). — A NySz.-hól kimaradt. —
Sl.-nál: pulvis ad capillos albandos, haarpuder; hajporozni: pulvere
capillari conspergere.
Hajsza, Kisfaludy Sándor (CzF. szerint): „Cziezke, Lepke,
Fecske h a j s z a Agarászati műszó, máskép; hajrá! — Szótárban
Ball. (1857) először: ,,hatz, hetze".

llajlalék llall-

119

Hajtalók, Dugonics 1784 (Tndák): parabola a geometriában. —
Diószegieknél 1807 (Fiiv. 34): „kanyar. A földmérők parabolájának
legalkalmatosabb magyar neve: kanyar: mert a mintáz elhajtott
kő, vagy kanyarítő kanyarodva mégven és esik le, éppen parabolát
ir le." — Nyirynél (Math.): „hajtató vonat"; Toldy Msztban (1858)
cyyenlék is. — Ma már kihalt szónak tekinthető; a kerülék-kel együtt
kiölte a harmadik testvérnek, a mentdóknak időtlensége.
Hajzat, K a z in c z y 1814 (Pandekt. 6 köt. és Műnk. 8:11);
„gclock“. Vö. dúlongani. — Szótárban először Ball. (1354). Vö. Ny.
(12 : 454).
Haladéktalan, H e 1in e c, z y 1834 (Jclenk. 83). - Fog. (1836)
ohne anfsehub. — Tzs. (1835) nem fogadja el. — Fliihh: halasztha
tatlan, haladék nélkül.
Kaladvány, Jedlik 1850 (Term.): progressio, mathematikai
értelemben. — Dugonicsnál (Tudók.) folyamai, Petiiénél (1812) fnlydogáló szer, Bresztyenszkynél (1827) aránysor, Győrynél (1832) hala
dás.
Képzése hasonló az erafntéap-óhoz.
Halálbüntetés. — ltégente „halálos büntetés vagy pedig halál
lal való büntetés *. Még sem Tzs. (1835), sem Fog. (1836) nem ismeri.
Először 'l’zs. (1838), noha már llelmeczynél 1832-ben (Jelenk. 554). —•
llalálsápadt, Ball. (1881): todtenbleieh; azelőtt halálszínű, Márt. (1823)
és Tzs. (1838).
Halálozni, Faludi (NySz.). — Elhalálozik, meghalálozüc igekötős alakban. Vájjon csakugyan ismeretlen volt-e előbb?
Halánték. I.egelőszür Miskoltzy Fereu.cz Manuale Chiriugicnmában találtam (1742): halántékesont. — A NySz.-ban nincs meg.
SzD.-nál (1792): halandók is. — Sl.-nál; halandók, halánték, harán
ték. — A Tsz.-ban hálánk is.
Hálás, mi. Kazinczy (Szem. Műnk. 2:256 szerint). — A régi
irodalomban: háládatos. — Szemere, Följegyz. (2:124) szerint meg
van már Kunicsnál is 1753-ban. — A Mondolat megbotránkozott rajta.
Haldokolni, Faludi (Ny. 25:345). — A nép nyelvében bizo
nyára megvolt már azelőtt is. — A NySz. nem ismeri.
Hall-. E szónak igetös összetételei Bugáttól származnak; úgy
vélte, ha lehet láthatár, látcső, jó lesz a hallideg, haUjárat (Boncztnd.
1828) holtterem is auditóriumnak (Orv. 1833), hallcső hörrohrnak (Tzs.

120

Haliam—Hamvveder

1835)
sth. — Itt is bebizonyult, hogy a nyelvszokás nem követi min
dig a logikát. Van ökrész, de nincs disznász, mint Gyulai Pál mondja.
Haliam, B a 11 a g i 1846 (Szt.i: dér laut. Kétségtelenül a szólam
mintájára. — Hallatni,ám, laütlehre Ball. (1851); haliamon, hallamlik
BaU. (1857).
Hallgatag, Helmeezy 1832 (Jelenk. 1:474): „hallgulay-egyetérlés“. — Hallgatag: stillschweigend, Fog. 1836.
Hallgatólagos, F o g a r a s i 1833 (DMM. „tacitus" alatt). —
Mindamellett a T)ebr. Törv. 8zt.-ban (1837): tacitus consensus, hallga
tássuli beleegyezés. Érdekes, hogy a hallgatólagos még OzF.-ban és
Ball. Telj. Szt.-ban sincs meg.
Hallomány, S án d or Is tv á n 1808. (Sí.): auditns, anditio.
Halm ozni, F a 1u d i (NvSz.). — Lehet, hogy népies szó, noha
a nép ajkáról nem hallani. — SL-nál: congerere, acervare, cttmularo.
Halmazat (Phil.) a physikai aggregátum értelmében: — Fog.-nál (1835):
halmos nemcsak ige, hanem főnév is: acervos. — Halmaz-állapot
(Ball. 1857). - F.lhalmnzni. iiberhaufen Tzs. (1835).
Háló-szoba, F a 1u d i (XySz.). Új voltát Kazinczy következő
följegyzése bizonyítja : „Háló szoba, mint szántó fold és eladó leányt.
(Pandekt. 6 köt.). — Faludinál van először az ebédlő-szoba, gyermekszoba is. Kégente háló. ebédlő és gyermekes ház (NySz.).
Halottkém, B u g á t 1833 (Orv.): inspector mortuum. Azon időtájt a chemikust vegykém-nck is nevezték.
Hám, D ió s z e g i - F a z e k a s 1807 (Füv. 22.): „Hogy ennek
a gyökerszónak: hám, epidermist kell tenni, megmutatják ezek a
származtatott szók: hámlani, hámozni; és igy ez nem tsak a lovak
hámját teheti. — Bugáinál 1833 (Orv.): epidermis, cutieula. — Hámbör Fog. (1848); hámréteg, hámsejt. Ball. 1864.
Ham arítani, F a 1n d i (Kreszn. Bzerint) „hamaritott tanács" :
consilium praecipitanter initum. — A NySz.-ból kimaradt.
Hamisítvány. Legelőször Ráth György 1853. évi Hiv. Mszt.-ban :
falsifi kar.
Ham vveder, B e r z s e n y i 1810 (Vesselényi hamvaihoz): „S
hamvvedredet bús czipruszággal illeti Mellpomeném zokogva." — Hamvadék, hamvasztani, Tzs. (1838).
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Hang — Hang-adó Tzs. (1838), Ball. (1854): hang-árnyalat,
Ball. (1864); hangjegy, Kimoss (Gyal. 55); hangjegyeim, Ball. (1864);
hangláb Kreszneries (1827); hanglejtö, Ball. (1864), előbb hanglajtorja
Tzs. (1835): hangszer Társaik. (2 :15); hangszerész C*F. (1864): hang
szerelés. hangszerv Ball. (1864): hangszerzemény Fog. (1836) stb.
Hangász, Ágoston Antal 1805. — Kazinczy (Lev. V. 433)
Gr. Dessewfly Józseftől kérdi: ki az az Ágoston, a ki a hangász szót
faragta? Dossewffy feleli (uo. 487), hogy ér-mindszenti plébános, a ki
1805-ben Magyar Oskola czímfi könyvet írt. F, szó, valamint a hangászat (uiusica, Kunoss 1834) megvan ugyan még minden szótárunkban
s a eonservatorimunak még az ötvenes években „hangászegyleti
zenede" volt a neve: de ma már nsak a kényesebb czigányok nevez
tetik magukat hangászoknak.
Hanglejtés, K an o sa 1834 (Szf.): modulatio.
Hangnem, V e r s e g h y 1820. (Lex. 453).
Hangnyomat, Kunoss 1835 (Gyal.): aceentns. — lltmgnyomaték, Ball. (1854): hamjngvmatékosni CzF. (1864).
Hangolni, mai értelmében V ö rö s m a rty . — „Qui hanc voeem
primus in médium produxit, erat Vörösmarty : antea post germanicum
passim stimmel, stimmeli direhatur. (Bugát, Szóhalm. 174). Elhangolni
s elhangulni, verstimmen, verstiramt werden Tzs. (1835); elhangolódni,
Ball. (1872). Lehangolni Fog. (1848). A lelki stimmungot is hangolatnak nevoztek eleinte: a hangulat a 40-es évek közepén kezdett
divatba jönni. Fog. (1845).
Hangsúly, K u n o ss 1836 (Gyal.): accentus. - Fog. 1836. —
Hangsúlyos, hangsúlyozni : Fog. (1848).
Hangvérseny, H e lm e c z y 1833 (Jolenkor 510).
Hang
versenyezni CzF.-nál még nincs meg; először Ball. (1881). — A hangversenyző-nek előbbi neve: versenyló (llonműv. 1833 : 405). - Márton
nál (1803 és 1823) ooncert: mnzsika-zajd, muzsika-zsinat.
Hangsat, G y ö n g y ö s i 1690. (Rozs. Kosz. 169): a m.hang.
v. ö. : Ny. 27 :254. —Hangzás, cottabus MA., a NySz.-ból kimaradt.
Hangzatos már SzD.-nál. — Hangzóiba, sonett (Kimoss Szóf. 1834).
Hangyász, F ö ld i 1801 (Tcrm. liist.). — Megvan Márt.-nál is
(1799): „egy euilös állat, ameisenbür.*
Hányados, P e t h e 1812 (Mathesis). A „tizedes, százados"
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formájára alkotott szó ; Győry Sándor elfogadta s így jutott közhasz
nálatba. Dugonicsnál a quotus = osztály ; Bolyainál: mérötárs. (Math.
Máz.}.
Hanyag, S á n d or Is tv á n 1808 (SÍ). - A nép nyelvéből véve:
,,hanyag víz. aqua tepida." Vő. Tsz. — Még 1834-bcn íb (Kunoss,
Széf.) hanyag, láng}', lágy, meleg: laulick, lauvvarm. Jelenkor 1884
(300) lm. glciehgiiltig. — 183ö-bcn (Ttzs.) uachlássig: nacblássigkeit
már hanyag, hanyagság is, de a hanyagolni, elhanyagolni inég szokat
lanokul vannak megjelölve.
Hanyattszó. A „supinum" a Pebreczeni Círamm-ban (1795) am.
hanyatló; Ball. (1872): hanyattszó.
Hánylat. G y ő r y S á n d or 1832 (Math. Szt.) : calculus hánylás. — 1862-ben (Akad. Ért. 0. 3:66) így magyarázza: „calenlus
onnét vette nevét, mivel midőn még számítani nem tudtak, kavicsokkal
hányták ki, hogy mennyi a keresett mennyiség, azaz Hhányták, hogy
hány ? Innét a hányástól a ealculust csaknem szé szerint: értelemben
hánynias vagy hánylás által lehet kitenni." — Vész Ármin János is
szerette e csúf szót alkalmazni: kiilönbzéki hánylat, eyészlcli hánylat. —
Kihaltnak tekinthető.
Harozias, K is s K á r o l y 1843 (Hadi Msz.): kriegerisch.
Harsona, Bajza 1836 előtt. (Törv. Szt. tanúsága szerint, a .tuba"
szónál). Nála eredetileg bársonya. — Éng.-nál (1836): harvony, har
sanya : trompete. — Végre Tas. (1838); harsona, harsonás, harsonáim.
Hasáb (prisrna), B e r e g s z á s z i P á l 1822 (Math.) — Bugát
1836 (Tsch.): „fiasum frustum ligid prisrna passim triangnlarc referens."
Megvan már Mártonnál (1803) prisrna: hasábtest.
Hasbeszélő. H e lm e c x y 1833-ban (Társ. 185) abauéhredner-t
hashe.szédnök-nek, a Honmüvész ugyancsak 1833-ban has-szónok-nak
(138 1.) nevezte. — Tzs. (1835): hasbeszélő.
Hason. A régi nyelvben csak a hasonfelt: összetételben fordul
elő. — SzD.-nál hason: hasonló, egyenlő és hason-rész (PM. 1:
Szótár); Mondolat rosszalja.
Uasonmérték: symmetria Bugát 1828
(Boncz tud.) Hasonalalal, hasonereildíi, hasonfajú. hason.ne.mii, hason
nevű. hasomzinű. hasontalan (unálinlieh) Tzs. 1838; hasonminőség
CzP. 1864. — Ilasonitni (assimiliren) Fog. 1845 : hasonulni Ball. 1857. —
Áthasonilni, áthaeonulni CzF. 11862).

Hasonkép—Hatalmazni

123

Hasonkép, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.): „Exempluin, példa.
Úgy látszik az „ebenhibl"; fordítása (Fog. 1838).
Hasonlag. B a jz a 1831 (Műnk. 2: 95.). a in. hasoulóképeu. —
Ball. 1846 (Szt.): hasonlag, gleiebfalls, analóg; hasonlagos: analogisck.
Hasonlótlan, G e 1e j i K a to n a Is t v á n 1645. (NySz. „éléketlen“ alatt). Vő. egyenlőtlen.
Hasonmás. H c lm e c t v 1833 (Jel. 2 :512) facsimile. — Jelenk.
(1832 :14) : hasonérték.
Hasonszenv, B u gá t 1833. (Orv.): „vox composita c radieibus
vocnm hasonló et szenvedni/ — Határozottan magáénak vallja. Magát
a homoeopathát utóbb hasönszenvencz-nok is nevezték. (Szh.); Bugát
megjegyzi: mailem potius hasonszemész.
Használni. A régi nyelvben esakis „nutzen gewáhren, nützlieh"
sein értelemben. — Második értelme: ,brauchen, beniltzen" először
SzD.-nál: „baszonolom, liasznoloni, véle élek, hasznát veszem, haszno
sítom” magyarázattal.
Használom ezt v. amazt: hasznát veszem ;
vele-élek“ (2. "kiad.) — Sl.-nál: usuare, nsnm accipere. — A Debr. Gramm,
rosszalja; Szaklányi pedig (Magy. Merk. 45) így figurázza:" valamint
igen kisseg hasizHallják a szegény marhák a mezőn való füveket,
ágy- erőssen úrlyák a poskadt vizeket/ Baksay Sándor fölszólalt a
hasznáhdos mai értelme ellen, de Szarvas pártolta. (Xy. 14:406) —
Elhasználni, (Tzs. (1835); felhasználni, Ball. (1857), kihasználni,
rosszalva (Ny. 8 : 34).
Haszonbér, haszonbérlő, G o o r e h l l l é s 1804. (Törv. Msz.).
Előbb s még utóbb is, sokáig: árenda, árendás. — Haszon-élvezet:
fruchtgennss Ráth 1853; ez Ball. (1851) még haszonvétel.
Haszonvágy, T o 1d y 1822. (Isokr. 54) „Még Bessenyei Sán
dornál Ruhmsueht kilencz szótag: dicsőségre való vágyódás, ma dicsvágy. így böesvágy Ehrsneht, tetszvágy, Gefallsnclit stb.“ (56).
Hasztalan, B á ró ti Szabó Dávid 1779 (PM. 1 :105): „hálóba
keritetvén, már hasztalan! . . . vészinek el kell/ — Sl.-nál is utilia;
hasztalanul: frustra, invanum, meassum. — 1817-ben (Dessewffy,
Bártfai: levelek, 15. 1.): „hasz’talan törokedcs“.
Hatalm azni. — Meghatalmazás, plenipotentia. G e o r c h 1804.
(Honnyi törv.); hatalmazó: plenipotentialis (Bar. vm.). — Előtte s még
soká utána is: teljes hatalom. - A hatalmaz ige a régi nyelvben
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csak ikes alakban jön elő: invalesco, augeseo, praevaléo értelemben.
(NySz.) — Hatalmazvány Fog. 1835 (DMM.). — Felhatalmazni, Tzs.
(1835).
Hatály, S z t m e r e (Mnnk. 1 :47). A Phil. Szt.-ban (energia,
potentia) 1831-ből és a Társalkodóban (2:10) találom először; Fog.nál 1836 meg nincs meg, som a Tud. Társ. Zscbsz.-ban 1838-ban.
„Hatályos intézkedés3 Honderű 1843 (2 : 607) és Ball. 1844. Eredeti
értelme: intensitas, energia: hatályos: energikus. Mai jelentése a
Bacbidöben fejlődik ki: hatályba lépni, in Wirksamkeit treten. Ball.
1851. — Uatályosiim, hatálytalan Ball. 1857; hatálytalanítani CzF.
Hatány, t'zF.-nál még nincs meg, de ugyanazon évben (1864)
Ballaginál mint bölcsészeti míiszó : momentum ; az orvosoknál viszont
arn. „hatószer3.
Határnap, O oorch , 1804 (Törv. Szt.): terminus.
Ugyanígy
Bar. Vin. TSztban (1807) s ezenfelül időhatár is, valamint SzP.-nál
(1782). Ennek megfordítása határidő 1825-ben Czöveknél (Tőit. Szt,)
Határnok. B a r ő ti S za b ó D á v id 1792 (SxD.): határkatona,
halárőrző. Még meg van CzF. és Ball. Telj. Sztban is.
Határőr
Tzs. (1835).
Határolni, I ’ ó ly a J ó z s e f (Szt, 1843): határolt, limitatus. —
CzF. (1864), azt mondja : „némelyek által ajánlott újabb képzésű szó
a német „bestimmen* szónak kifejezésére, bölcseleti értelemben.3 —
Ball. ugyancsak 1864-ben : ft. m. umgrenzen, valamint körülhatárolni is.
Határozat, F e jé r G y ö r g y 1810. (Lóg. 46).— A régi nyelv
ben is megvolt határ értelemben (XySz. és Pliras. limes alatt.) Fejérnél a.
m.
determinatio, vagyis a mai meghatározás. (SzD). — A mai „besckluSS"
értelem (Fog. 1836). — SzP.-nál ez is: „a beszéd meyhukírozaUyoŐ
Határozatlan még SzD.-nál is a. in. „határtalan3 ; mai értelme (indeterminatus) Dugonicsnál kezd kibontakozni. i.Matll.) — Határozottság
Fog. (1833.)
Határozni. — Elhatározni, a régi nyelvben a m. liniito, limi
tem pono.“ „Morva vize, melly Magyarországot elhatározza a Morva
országtól.8 (lleltai, Klón. 366.). Ily értelemben még Sl-nál is. — A mai
„bestimmen, fcstsetzen, entseheiden, beschliessen3 jelentés Fejér
Györgynél 1810 (Emb. kim.) és Tzs. (1835). — Mártonnál (1803) mindez
meghatározni.
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Határzár. Először Bar. Vui. Tsztban (1807.); ugyanitt a eassa:
pénztár.
Hatáskör, S z é c h e n y i 1881 (Vih. 50.). — Törv. Szt. sphaera
activitatis alatt Kölcseyből idézi.
Bugát a (Szh.ban) határozottan
magáénak vallja.
Hátirat, S t e t t n e r 1832 (Váltójog). Vö. Kunosé (Széf. 183-1).
Már Szirmaynál is (Gloss. 1806): hátírás.— Hát,Írni Tzs. (1835), dőlt
betűkkel szedve.
Hátralék, B it n ic z 1881. (Gazd. Szt.}: restantia. Sála voltaképen bátraiét, a Pápaynál 1807 (Vcszpr.) lévő hálralétcl rövidítése.
Egész 1848-ig csakis bátraiéi. - Szabó József Bányászati Szótárában
(1848) van először hátralék, az akkor már divatos; illeték, járadék,
jutalék, százalék stb. mintájára idomítva. A nép hátralékra javította.
(Ny. 25: 317). Adó-hátralék Ball. (1857); bérhátralék, Ball. (1890). —
Hátralékos Ball. (1881).
Hátrálni, F a 1u d i 1748 (NySz.j. — Hihetőbb, hogy a hátra-áü
egyberántása, mintsem a hátra ih. továbbképzése.
Hátráltatni, SzD.
ITátrálat, ritckzug, retirade Kiss Károly 1843 (11. Msz.)
Hátrány. Noha Jedlik Természettanában (1850) találom először,
nem hiszem, hogy' tőle eredne. — Szótárban először Ball-nál (1851). Az előny mintájára, bámulatos merészséggel alkotva^ — Hátrányos
Ball. (1872).
^ S<td-v^ej >ó< ,
Hatvány, G y ö r y S án d or 1833. (Math. Műszót, potentia
alatt). Dugonicsnál, Bresztyenszkynél: kar; Petiiénél halálom ; Bolyai
nál : (undd.. — A kézi szótárakban csak 1848 körül jut bele (Ball.
Királyföldy); ugyanakkor : potenziren = halványít, hatvámjosit, hatvá
nyok emelvényez.
A mai hatványoz (Ball 1848).
Hátvéd, S zo n ta g h Gus z t áv 1834 (Math.): űriére garde.
Ugyanazon évben Kunosánál is (Szf.). — Hátlap, Jelenkor (1: 554). —
Háttér, Tud.-tár 1834 (1: 245).
-ház, Újabb összetételek: árvaház Sí. bérház, Ball. 1854 (előbb
béres-ház NySz.): kávéház, Faludi, 1748 (előbb kávésház, PP.): őrház,
sorház, SzD. 1792 (ser-árulóház), sóház, szerzetkor (Bar. Vm.), tetemkát
u, o .; váltőház.(Ba,r. Vm.); vámház (tclonium, Pestm. Tiszt. Szt.), zálog
ház Sí.
Hazafi. A XySz.-ban csakis haza fia és hazafiú.

Hazafi már
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1799-ben Mártonnál; hazafiúsítní, Szinn. 1806. (Gloss.) — Hazafias
és hazafiatlan OzF. (1864), amaz előbb mindig csak hazafiúi.
Házalni, K a lm á r G y ö r g y 1770 (Prodr.). Nála am. házban,
otthon ülni (Ny. 29:168); de már Sándor Istvánnál (1808): hausiren.
Héber, B a lla g j M ér 1841 („A héber költészetről*). — Tzs.
1838) még csak zsidó Fog.-nál (1841) már megvan a héber, héberség.
Hegesztelni, A r a n y J án os (Eszmény és való). Vö. Ky.
Ny. 5 : 556. — Az engesztel, vigasztal mintájára.
H egym ögi. Sem CzF.-nál, sem Ball. Telj. Szt.-ban még nincs
meg. Először Ball. (18721 : ultramontan. — A Ny.-ben megtámadták,
de helyeselték is. (i : 197).
Helyeselni, F o g a r a s i 1836 (Szt.): „helyeslés, helyeslet,: billigung", — Előbb „helybenhagyni, jóváhagyni, javaim". Márt. (1823)
és Tzs. (1835).
Helyesírás, R é v a i (Phil. Mtísz.) — MA. és PP.-nál: igazán írás.
Holyesíteni, P á p a y S. 1807 (Veszpr. Tiszt. Szt.): legitimare.
Jidgesiteni, igazítani, helyesnek, igaznak megmutatni". — Verseghy
a logikai deductiót nevezte Myesffémek. (Lex. 129). — Ball. (1890):
berichtigcn. Ugyanitt: helyesbíteni.
Helyettes, B a r e z a f a l v i 1786 (Szigvárt). — A régi nyelv
ből magános cs Faludynál otthonos példaképül szolgálhattak: ugyan
így Bar. vm. (1806) mellettes: adjimetus, adlatcratns. — Helyette* Uni,
surrogare 1837 (I)ebr.J.
Helyettezni, K un o s s 1835 (GynL): substitucrc.
Helyezni. S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.): loeare, collocare :
helyezkedni: locuin capere, sedem figere. — Azelőtt (NySz. és SzD.)
helyhezni és helyhezkedni, — Áthelyezni, Kanosa 1835. (Gval.).
Helyírat, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.). Nála voltakcpen
helyírás, topographia. — Tzs. (1838): helyirat; ugyanitt helyszín.
CzF. (1864): helyszíneim. — Ball. (1881): helyszínrajz.
H elyiség, H e lm c c z y 1833 (.Jelenkor 101): localitat.
Helynevek. — Aba: desiderinm ; Adom/: füleimen: Bogotá:
perfidia; Bdth : pernoctatio; Bán, Bánk, Bana : aedificium; Csaba:
habitacnlum ; fígarak: aestimatio ; Kdl, Káló : possessio hereditaria :
Koszi: pratiun; Táp: alimentum. Révaiból idézi Szem. (Följegyz..)
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Helynök, Nagy János 1845 (Hierolex.i: vicarius.
H elyőrség 1. testőr.
H elyrajz, Bugát 1833 (Orv.): lopographia: helyrajzi: topographicus.
H elyrehozni, F a lu d i (Műnk. 675). A NySz.-ból kimaradt.
Vö. Ny. 25:345. — A régi nyelvben: helyére hozni XySz.
H elyteleníteni, Bar é t i S za b ó D á v id 1784 (Szí).).
Helytelenkedni, G y ö n g y ö s i 1093 (Kein. Ján. $83). Vö.
Ny. 27: 251. — Nála un. „helyét nem találja."
Mai értelme Sl-nál.
H elyzet, B a r ó t iS z a b ó D á v id 1792(Szí).) NálavoHnképen
helyhezet. Sl-nál inár helyezet is. - Helyzet, Bugát 1833 (Óit .) és
Tzs. 1835. - Helyheskedni SzD.: helyezkedni SÍ.
Hemzsegni, G v a d á n y i 1791. (NySz.). - SzD.-nál is. (1792). A nép nyelvéből.
Henczegni, M ándy P é te r. (CzF. szerint) : „A Tisza vidékén
am. hányakodni." — Tsz. nem ismeri.
Henger, D u g o n ic s 1784 (Tndák.) Elvonás a hengcreg-böl,
mint a mosoly, sóvár a mosolyog- és sov&roglaéA, vagy már MA-nál a
hömpiily (NySz). - Azt vetették ellene, hogy a henger PP. voltaképen
„hóhér", a mit viszont Diószegiék (Fiiv. 17) a hétér és hever külön
bözőségével akartak megezáfolni. — Hengeres (Fiiv.) II). - Henge
relni Fog. (1833): hengerelni, Tzs. (1838).
H erczegíteni 1. isteníteni.
Hervadékony, (f e l e j i K a to n a Is tv á n 1G45 (NySz.). -Ugyanaz a mi a mai Kérmlag (Kunosa, Szf. 1834).
H evély, J ó s ik a 1853. (Górd. csomó): „a mi az embert hevíti,
felrázza: emotio". — Ny. 27:113. Ball. (1872) megkérdőjelezi:
CzF.-ban nuies meg. — Legújabban a Budapesti Hírlap hevedelemre
javítja (?), holott az (utalom képző szintúgy nem fiiggodhet mellék. vagy főnévhez, mint az ály képző.
Heveny, V a r g y a s 1750 (Phras. aestus alatt): „hévség, forróság“. — Elvonás a hevenyében szótól. Vö. Tsz.: heventíben — Kónyinál (Díszes Erkölfcsőkre . . . 1775: 109. 1.) és SzD.-nál am. heves, s
az utóbbinál: hevenykedni = lieveskedni, Sl.-nál: praecipitanter agere.
— SzD.-nál: megütötte a hév, heveteg, a gabonát. — A hevenyt mint
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melléknevet Bugát (Boneztud. 1828) a recensre foglalja le, a követ
kező indokolással: „pro építhető” „reeens* genumam expressionem
non habuimus; ujdon quidera in quibusdam casibus usni bene deservit, séd de herba recenti vix possomus újdon fű dicere, et heveny in
hoc easu tantnm metaphorice summi potest, quasi intelligeres: herbam in flagranti, id est niine primo a rádióé avulsam csse“. (Szh.
185). — Csapodi hevenyén-sel (Ny. 14:124) akarta kiszorítani.
Hevenyészni. A Honmíivész 18113-ban (30 1.) az akkoriban híres
iiuprovisatort, Langensclmarzot hevenyéncz-Icéltész-nví nevezi, így
adván okát: „hevenyében költeményeket fog készíteni s így méltán
hevenyéncz-nek nevezhetjük ötét magyarul”. - Ugyanott az improvisatio : hevenyészd, s a következő számban a 39. lapon már nem hevenyéncz, hanem hevenyész. Mint ige: hevenyészni improvisircn í’og.
(1830): Kunosénál (Olyat. 1835) ugyanez hevenyezni.
Heverészni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.).
nyelvéből.

A nép

Hevület, K a z in c z y 1815 (Műnk. 5 : 36): leidensehaft. Vö.
Ny. (4:77).
Hézagpótló. A „liickenbüsscr* 1835-ben (Tzs.) hézagtöltő s
ugyanígy még 1864-ben Ball.-nál is: másfelől „die liieke aiisiilllen”
Mártonnál (1823) a hiányosságot kipótolni s innen utóbb hiánypótló.
E két kifejezés összekeveréséből támadt a hézagpótló CzF. (1864).
Hiány. Elvonás a heányos, hijános melléknévből. (Vö. Ny.
9 : 158). — Megvan már Hallemél a XVII. század végén, de esak a
XIX. században terjed cl. Bar. Vm. (1807) : defectus : héjány. — Hijány
nem jobb-e mint hijánossáy s ha jó hijányos, miért nem hijány ?
Kérdi Kazinczy 1815-ben (Pandekt. 0. köt). Verseghynél 1817-ben
(M. Gramm.): hiányjel. — Tzs. (1835) hiány: abgang, mangcl.
Hiányolni, Helmeczy 1833 (Jelenkor, 086) am. a mai „hiá
nyozni.* — Ball. (1864) hiányolni : vennissen, bemiingeln, ausstelluugen machcn ; hiánylat: deficit, ausfall. — Hiányzani, lehlen, mangeln
Eog (1836), Tzs. (1838) itt még dőlten szedve. — üiányosítani, facéré
mancum, defectivum 81. (1808).
Hibázni. A régi irodalomban egyaránt megvolt, ugyanazon jelen
téssel, hibáini és kihúzni (NySz.); de az el igekötő egyikhez sem
járult. — A nép nyelvében meg kellett lennie az elhibázni igének is.
Mártonnál (1799) megvan már.
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Hibáztatni. .Megvan már 1838-ban (Tzs.): hescholdigen, eines
fehlers anklagen.
A Ilonderű 1844-ben (1:451) megjegyzi, hogy
ez voltakéjien annyit tesz : .eszközölni, hogy hibázzék*1, s a hibáslani-1
ajánlja helyette, a .helyesleni, javasiani, magaslani* mintájára.
Hidász. K r e s z n e r ic s 1827 (Math. Mfisz.): ponlonier. —
Hidászat. Ball. (1872).
Hidasat: briiekung Tzs. (1838), holott maga
a kidaxni ige csak CzF. (1867).
H idegvér, Sándor István 1808 (Told.): .hideg vérrel venni”. —
Kresznerics hozzáteszi: hidegvér, sang froid.
H igany, B u gát 1828 (Boneztud.). — Valószínűleg nem a régi
higanyt* (NyHz.), hanem a híg anyag lebegett előtte, noha a higany,
minden bizonynyal .folyadék* jelentésben, említve van mar Helmeczyncl (Berzs. Vers. 1816 : X).
Himbálni, F a 1u d i, 1748 (NySz). — Himba, hinta, hintáim,
Szí). — A nép nyelvéből.
Hím nemű, M árton 1803 (Szt.) maseulinum: hímnem, hímneméi
szó. — Kenyáknál 1780 körül (Ny. 30:424) hímes nem. — A Dobr.
Gramm.-bán (1795): férjfiúi nem.
Hímpor, F ö ld i 1801. (Tcrm. Hist. 348): pollen. — SzD., SÍ.
Kreszn. nem ismeri.
Mártonnál (1799) magyar. — Diószegi-Fazekas
1807 (Fiiv. 7.) elfogadják s megtoldják a hímszál-V&\ (lilamciitnm).
Hirdetmény, G e o r e h 1804 (iionnyi törv.) edietum: közáiVdetmény.
Bar., Pest, Veszpr. in. Tiszti szót., Szirm. Gloss. elfogad
ják. — Sl.-nál hirdetmény.
Hiresztelni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): rebes
getni, hírré tenni. — Sl.-nál: divulgare, publicare. — Mondolat roszszalja. — A régi irodalomban csakis híreszteni, (NySz.). — A nép
ajkán eredetileg hirhesztelni lehetett. Vö. hirjesztelni Tsz.
Hírezni. A Nyelvőr ajánlotta 1875-ben (4:483), hogy a telegráfot hirzimrA v. áfrezőnek, a telegrafiát hírzés vagy hírezésaek, a telegrammot hirzet v. hírzeménynek, a telegrafálnit pedig hírzmi vagy
hirezni-nek nevezzük. Ballagi (1890) bevette a szótárába, de elpendült
minden nyom nélkül.
Hírhedt, J ó s ik a 1857 (Rejtett seb): „berüchtigt, azaz rosszhiríí, pl. hírhedt zsivány: a híres, hírneves, nagyhírű tudós vagy müSzily : Nyelvújít. Szítára. '
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vész. A kettőt kár lenne összetéveszteni". Vö. Ny. 27: Ilii. — E meg
különböztetést az irodalom előbb nem ismerte. .Hírhedt zenésze a
világnak* (Vörösmarty Liszthez). Vö. CzF.
Hirlemény, H e lm e c z y 1834 (Jelenkor, 676): bulletin. —
Noha minden szótárunkban megvan ma is s jól is van alkotva, még
sem terjedt el. Ugyanő a jönnialistát fiirésznek akarta nevezni (Jelen
kor, 3:818).
Hírnök. — Szaklányi már 1795-ben kifigurázza az akkortájt .hír
lap* értelemben javasolt hímeket". A magyar hímekek a a német
növények." Ez utóbbi nyilván a .Zeitung* fordítása. — A mai hírnök
Helmeczytől van (PliiL Msz. 1íU>); a Közhasznú Esin. tárában, 1832ben (4:57) am. kurír. Ez Ilonát Istvánnál 1822-ben (Aurora): hírész.
— Kunosa 1835-ben a .póstát" akarta hírnöknek nevezni. (Gyal.,1.
Hitbér, K ö lc s e y (Tön*. Msz. szerint): arha sponsalisttca.
Hitbizomány, Fogarasi 1833 (DMM.): fidei eommissnm.
Előbb .hitre bízott jószág" vagy hitrénzomány (Töh\).
Hitelesíteni, G e o r c h 1804 (llonnyi Törv. I : 239).
H itéletien, G él é j i K a to n a I s t v á n 1645 (NySz.) : inoredibilis, absurdus. — Ma hitcMclmséy: mísseredit és hitéletien unbeeidet.
Hitelezni, B á ró t i S za b ó D ávid 1792. (Szil.): pénzt hite
lezni valakinek vágj' valakitől, kóltscinózm: hitelező (creditor). —
Sl.-nál (427): dare faeultatem, potestatem.
H ite lje g y H e lm e c z y 1833 (Jelenkor 451).
Hitrege, K im o s s 1834 (Szí.): mythus; ugyanitt hitszónok. —
llilszakadár. Nagy János 1845 (Hiorolex.).— Hilszónoklat Fog. (1838).
Hittérítő. Fog. (1845). Ez utóbbi szó, noha szokatlan alkotású, mert nem
hitel, hanem hitre térít, ma már nem kelt megütközést; ellenben a
hitoktatót, mely most kezd elterjedni, ugyanezen okból még sokszor
megróják. Vő. Ny. (25 : 548).
Hiú. K a z in c z y 1816-ban Írja be Pandcktái (j. kötetébe:
„hiú előttünk elméiéi jelentett, most Bitéi, kevétykedö értelemben".
Megjegyzendő,- hogy „citol" már 1803-ban (Mart. Szt.) hiú is, és .éltei
kéit" hiúság is.
Hiúsítani. Legelőször Tzs. (l835)-beu találom: „voréiteln",
elhiúsodni, elhiúsltam. — Fog. (1836): eitel maciién; Inúskodni (előbb
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hivságoskodni Falndi), eitel. seyn. — Hiúsodni, Tas. (1838). — Hiú
sulta, meghiúsulni Honderű■
“ (1848. 1:659) és Fog. (1845). - Meg
hiúsítani Ráth (1853). — Üsd -süni.
Hivatalnok, F p g a r a s i 1838. (DDM., offtcialis alatt). A M.
Tud. Társ. Zsebszótárában még 1838-ban sincs meg s' jobbadán csakis
a Bach-korszakban vált közkeletűvé.
Hivatás. A ,voeatio“ előbb csak hívás, meghívás. Legelőször
1834-ben (Pliil. Szt.) találom a kiválást. — Tzs. (1835). berni. —
Hivatásos mégUzF.-nál nincs; először Ball. (1872). — Hivatott, hiva
tottéiig, CzF. (1864); BalL-ból (1890) ki van felejtve. — Hivatott,:
erwabnt, angezogon Ball. (1864).
Hivatkozni. Először Bar. Vrn. Tszt.-baii (1807) provoeare jelen
tésben ; (Jelenkor 2:380) és Fog.-nál (1833) appellare; 1) ráhivat
kozni, 2) fittebb hivatkosni, fölebb vinni, — Kunoss (1834) sich bérű
ién, citare, appellare : hivatkozol: berufung, citalio, appellatio.
H ivékeny. G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645 (XySa.): eredulns, leicbtglánhig. — Jobb szó, mint akár a Kazinczy-tele kiszelókeny(Moiul.), akár a hiszékeny Fog; (1845), akár a hiedékeny (Pbil.).
Hívni. — Föl igekötövel is élt már a codexck korában; azután
kihalt. (NySz.). Krnsan.-nél sincs meg. — Márt.-iiál (1807) hinanfrnfen,—
, Auffordern" értelemben Ball. (1843).
H ízelegni. Még sem Mártonnál, sem Kreszneriosnél nincs meg.
Először Kimoss Szf.-ben (1834), noha bizonyára már előbb is megvolt
a neologusoknál. — Behízelegni Tzs. (1835). — Előbb csakis hízelkedni.
Hóbortos, Bar é t i S za b ó D á v id (Vö. Kreszn.). A köz
beszédből véve. - Innen elvonva: hóbort, Kreszn.-nél értelmezés nél
kül; Ball. (1864) ; dér rappel.
Hódítmány. Először 1864 (CzF.).
Hófehér, F a ln d i 17-48 (NySz.) — Ugyanilyen nála : ptízsitzöld
(607), pihekönnyű, — Volt idő. mikor az ilyen összetételeket nyelvünk
természetével meg nem férőknek mondták, noha Rimáinál tejfehér,
Zrínyinél jéghideg, HA-nil tüzveres (NySz.). — Hófehérki.-nek nevezi
a Bp. Hirl. az »edclweiss“-ot (Ny. ,16:372).
Hogyan.
Feltűnő, bogy a míg az it/t/en. ugyan a régi iro
dalomban sokszor előfordul, a hogytm-ru egy adat. sincs (NySz.). —
Először l'hras. (1760) ,quomodo“ : hogy-hogy, miként, miképen, kogyan,
9*
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mimódon. — Azután Szí), és Sl.-nál. — Akárhogyan, valahogyan Sí. —
Bárhogyan, sehogyan, noha közkeletűek, egy szótárban sincsenek
meg, — Mindannyin a nép nyelvéből.
Homályosítani. — A rési irodalomban az el- igekötő nem járult
sem ehhez, sem a homályosodni. homályosaim igékhez. (NySz.). —
Kresznericsnól, Mártonnál sincsenek meg. — Először Tzs. (1838).
Homlokzat, B á r ó ti S za bd D á v id (1792) SzD.: ház
homloka. — Komiokozni ige nincs és nem is volt.
Homor, Verseghy 1805 (Tiszt. Magy.). — Elvonás a homorúból.
— Komorítni. Tzs. (1835).
Hon, Báróti Szabó Dávid 1792 (SzD.). — „Könnyűből kiköl
tözni; honnyát, elárulni; hornyában gyűlöletes." Vargyasnál is patria :
könnyünk. (Phras.). — A régi nyelvben is megvolt, de már a XVIII.
században szokatlan lehetett, mert a Mondolal az indexre tette. „Nem hőnyi, mondja Verseghy (Les. 224), hanem honi, mert ez a hon
gyökérből formált szó". — Honolni (Fog. 1845); hontalan (Tzs. 1835);
hontalanit (CzF. 1864). — Vörösmarty (Műnk. 11 :156) szerint angolhoni, némethoni tflrhetök, inért a szónak első része a másik szó tör
zsökön értelmével (hon = heimath) semmi összeütközésbe nem jő.
De mily képtelenség — mondja
a külhon, külhoni!
Honfiúsítani, K u n o ss 1834 (Szf.): in indigenam recipere.
Honfion Tzs. (1838); hazafias sokkal későbbi. (1,. hazafi).
Honleány, Ile lin e e z y 1832. (Jel. 1 :595): patrióta. Ugyanígy
már előbb: honfi (Pnfcy 1830); honfitárs Fog (1836); honpolgár Fog.
(1845). — „Hogy az indigena és patrióta szavaknak szellemileg külön
böző értelmét nyelvünkön kifejezhessük, Kimoss jónak véli az indigenát
honfivá!, patriótát pedig hazafival jelenteni.* (Szf. 1834:31).
Uonszerelet (Kun. 1835), honvágy (Bcrzs. Vers. 1810): Sándor Istvánnak
tulajdonítva, noha ennél nem találom.
Honos, I. Otthonos.
Honosítani, H e ltn e c z y 1832 (Jelenk. 1: 2 és 235): uaturalisare. — Ugyanott (1: 309) nemzetesített is naturálisán — Honosodni,
hrmosuhii Tzs. (1838); meghonosítani, Ráth (1853); meghonosodni (SzD.),
meghonosulni, Ball. (1857).
Honvéd, K is f a lu d y K á r o ly 1321. „Nőm csügged s honvéd
tisztét teljesíti. Mig győz, vagy testhantok közt sírt talál". (Az Élet korai
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czúnü versében). — P. Tkowrcwk József 1834-ben „Honvéd* estim alatt
egy munkát adott ki. (Ny. 10:174). — Kunosánál 1835 (Gyalulat):
insurgens, ugyanokkor (Tze.)am. „landwehre. vagyis a mai honvédelem,
ugyanígy Kiss Károlynál 1848 (Hadi Műsz.) s még Ball. 1848-iki szó
tárában is. — 1848 márczius 19-én, mikor „a nemzetőrségi tanácsban*
tizenkét új zászlóalj fölállítását határozták el, K i s s K á r o ly , idézve
Kisfaludy versét, ajánlotta, hogy a nevök honvéd legyen, a mi nyomban
el is fogadtatott. (Toldy, Irodalmi Beszédek, 2 : 7G). — Ugyancsak 1848ból a „honvédelmi bizottmány— Rétimül (1853) die laudwehr: hon
védség : landwehrmann: honvéd, s a landesvertheidigung: honvédelem.
„Polgár, légy kazavéd . . . egy epigrainm kezdete a 48-előtti időkből.
(Tóth Béla szives közlése).
Hord.-. A hord igetfít, 1848 előtt nem alkalmazták összetett szók
képzésére. A német hivatalos hatás 1850 után indította meg: hord-erS
(tragwcite, Ball. 1851): hordképesség, Ball. (1884); kordkor (a. in. horderS)
CzF. 1864: hordszék (Jósika 1857, v. ö. Ny. 28:118), hordszij,
(Bérczy, Vad. Szt. 1860.). - A sokat kárhoztatott hordár szó is a német
hivatalos szótárban (Ráth, 1853) fordul elö legelőször; a ki csinálta
(Zádor?), bizonyosan a búvár, empodár. miszár stb, analógiájára tá
maszkodott s nehezen gondolt arra, hogy rossz szét csinált. — Arany
László elbeszélése szerint a hatvanas években volt a-Király-utezában
egy kurta-korcsma, melynek czimtábláján ez állott: „zitm hordár —
a trágerlioz*.
Hordalék, G y ő r y S á n d n r 1832 (Matli.) „gesohiebe: hordalék,
hordovány*.
Ball. 1872. — CzF.-ban nincs meg.
Hordnok. — A Pesti Hírlap 1001. X. 18. száma 5. lapján:
„Anglia... a vad erőszak hordnohávA síUvcrl*.
Nincs meg egy szótárunkban sem. — Nyilvánvaló, hogy a külpolitikai hírek írója, német
lap feküdvén előtte, a „trager“-t akarta lefordítani; érezte, hogy sem
a hordó, sem a hordár nem felelne meg. Legyen tehát hordnok! „Osz
lopa, fentartója, személycsitöje, képviselője* stb. nem jutott eszébe,
annyira clvakította a „tráger“.
Horgany, S o h u sto r J án os 1830 előtt. Bugát (Szh. az -uny
ezikkben). — „Nevét horgas törésétől kapta.* (CzF.).
Horgony, (Már 1829-ben P á k-nál Vad. tud. 2:200). K szerint
P. Thewrewk Emil tévedett, midőn Jósikának tulajdonította, (Ny. 10:
174), — Megvan a Jelenkorban is 1832 (1:215). — Horgonyozni Tzs.
(1835), még dőlten szedve. •
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Hom yolat, B á ró ti S za b ó D ávid 1792. (SzD.

Horty, B a r ó t i S za b ó D á v id 1779 (PM. 1:26): „dühödött
kortyai ne keverje fel álmát". — Elvonás a kortyog igéből.
Horzsolni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „horzsolódni, elhorzsolódni“. — A nép nyelvéből.
Hossz, D u g o n ic s 1784. (Tudákosság).
Elvonás az egy
hosszában, se vége se hossza stb. kifejezésekből. Xála: linea ; péld.
linea eurva: horgas hossz, linea parallela: egyközű hossz. — Sí. óta
longitndo. — Kreszn. nem fogadja el.
Hosszadalmas, l'a lu d i 1748. (NySz.).
nem fordul elő. — Sl.-nal: prolixitas, pmlixitudo.

Hála hosszadalom

Hosszm érték,. V c r » e g h y 1820 (Lex. 104). Ő a vonalzót (linealét) nevezte hosszmértéknek, — Mai langemuass jelentése Tzs. (1635.).
Hozadék, Nánási 1798. (Test. 23). „Ezen lírához vitt jószágot
a Deákok hívják Allatura, Magyarul legjobban kitehetjük: Hozadék".
— .Nála tehát voitaképen hozomány ; ma „ertrilgniss" (Ball. 1890).
Hozomány, (le o r c h 1806 (Honnyi tőiv. 2 :218),
Hökhurut, B u g á t 1833. (Orv.): „kouelihuHten". A Szh.-ban
Így magyarázza: „est vox eomposita e rádióé verbi bökkenni, quod
prae terroré profundam ét sonoram inspirationcm significat, et ex
voee hurut". — Határozottan magáénak vallja. — Az orvosok az
űri családokban e szót nagyon elterjesztették, mert szamárhurutba
már csak mégsem cshetik űrigyerek.
H ölgy. A régi irodalom nyelvében arn. „feleség, menyasszony,
szerető (JiySz.); csakis Verseghytől, Kazinczytói fogva általában „nő*
is. Ka-/., megjegyzi, hogy ő élt előszűr e szóval versben. - Szemere
igy csűfolódik az orthológusokkal: „ha a hölgy- nem jó, talán „kellometos fejérszemélyt" mondjunk. Följegyz. (2:125). — Stettner 1832-ben
igy akarta az asszony, hölgy, nemim' és nö viszonyát szabályozni:
foemina = íiémher; domina = asszony ; uxot — nö ; nupta — hölgy.
(Törv. tud. Szt. az „uxor" ezikkben)
Hőmérő. Megvan már Márt.-nál (1823), Kreszm-nél [(1827), sőt
Math. Szt. szerint meg volna Verscghynél (Lex.) is. A physikák közül
először Bugáinál (Tscli.); azelőtt melegmérő volt a neve (Márt. 1803).
m ifok Bugát 1836. (Tscham. 1:151).

Hőmérséklet—Huzam
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Hőmérséklet, Hugit 1843. (Szh.i. — Ugyanebben az értelem
ben mérséklet már Nyúlásnál 1800-ban; légmérséklet Trattner Károly
nál (PhiL). — Hőmének, Scliirkliuber 1845 (Terin.).
Hős, Baráti Szabó Dávid 1792 (SzD.). „Heros, fortis, aiiimosus, strenuus, magnanimns” Sí. — A régi nyelvben megvolt, de a
XVIII. században ez az értelme el volt halva. — A Jlondolat ki is
figurázza. - A költői nyelvbe Szemere vitte be (Kazinezy, Pandekt,
5:11), viszont Szemere szerint Kazinczy és Berzsenyi. (Szemere, Műnk.
2:256). — ITösköltcmény, hősszelkm, hőstörténet, hőstett, hősnő, hősi,
hősileg Tzs. 1835.
Hulla, P ó ly a vagy S ze m e re 1843. — Toldy és Szvorényi
az utóbbinak, Búg. (Szk.) amannak tulajdonítja; Szarvas hibásan
Bogiinak (Ny. 10: 403).
Fogarasinál (1848) aas, de már Ball.-nál
1851 ben leieke a jelentése. Különben meglehet, hogy Pólyának Szemere
szóbelileg ajánlotta. — Göcsejben kulin: lehullott vagy hullótélben
levő valami (Tsz.).
Hulladckony, B a r é t i S zabó D á v id 178G. (Verskoszorú
3: 148): huUékony, lcickt herabfallend Fog. (1848): hullatag, dőlten
szedve, hinfallig Tzs. (1835).
Hullám, B á ró ti S za b ó D á v id 1784 (SzD. 1. és II. kiad.):
huütímos, hullámzik, hulláméul. - Kazinezynál hullámot és hullámlik
is. Vö. tolongani.
Kassai hozzá teszi, hogy dunántúli szó a Balaton
körül. — Előbb ismeretlen az irodalomban.
H ullócsillag, M oln á r J án os 1777. (Fiz. 2:141). — .A
Stella cadens“ fordítása.
Húrozni, M á rton 1803 (Szt.): besaiten, behúrozni, felhúrozni, Húrozat. besaitung Fog. (1836).
Huszár (a sakkjátékban). C s o k o n a i (Műnk. 191). — Egész
napjainkig tónak vagy ugrónak nevezték.
Huzal, J e d lik 1850. (Term.): .Ezen szó, sodrony (drath)
helyett, a vonal formájára képeztetett.* A Toldyféle Msztban (1858)
bozzáteszi Jedlik: „a drótot ma már nem sodorják, hanem húzzák”.
Huzam, B u g á t 1828 (Boncztud.): hélhuzam, tractus intestinalis. — Kunossnál 1835 (Gyal.): „tractus, zug.” — Elvonás a régi
hnzumos, egy hazamban'', kifejezésekből. VB. párhuzamos.
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Huzat, fn. Kresznorios.1827: ductus, zug. — A nép nyelvé
ből véve. — Az Alföldön ara, léghmam Vő. Tsz.
-hű. — Szótárilag elsők: élethü, természethü F ór. (1845); továbbá
alakhű, hithű Ball. (1851); alkotmdnyhű, betűhű. elvhű, értelemhű, szóhű,
tartalomkü, noha most is gyakran hallhatók még, egy szótárban
sincsenek meg.
Hűbér, Stettner 1832 (Váltójog). Vö. TörvMsz. — Ugyanazon
évben (Jelenk. 166) fendnm: haszonjószág. — Hűbéres, Tzs. (1835),
meg dőlten szedve.
Hüllő, Barczafalvi, 17S2 (Tud. magy.). — A régi nyelvben
csúszó-mászó (NySz), Földinél (1801) kétéltű.
Hülye, Baróti Szabó Dávid 1792. (SzD.). — Sl.-nál simplex,
stupidus, v. surúus, snrdastcr.
A nép nyelvéből véve.
HŰS, Márton 1799 (Szt.): „hüss 1. híves, külll, kait. — Sl.-nál
is: frigidolus, subfrigidus, umbrosus, egy kihalt hű (frigus) szóból
magyarázva, holott a hűs nem egyéb, mint a hűvös syneopeja. —
Hűsíteni, hűsítő Márt. (1807). — Hüselni, Kreszn. (1827). - A nép
ajkáról véve.

1.
Ideg, — „Húr, kötöszij, madzag" értelemben már a régi iro
dalom nyelvében is megvolt (NySz.). — „Vox semiperdita, mondja
Bngát (8zh.), dico semijierdita ideo, quod qnamqnam nniversa hungara juventus in libro Principia linguac latinao appcllato intor radices
nervus, v i: ín, ideg didicerit, eo tameu non obstante medici, chirurgiqne ílli aliqnot, qni medicinám hungarice tractaverunt, nominc non
satis congrno érzőin, appcilavcrunt, et sic sensorios tantum nérvos
intelligentes, motorios prorsus excluserniit." — Noha már Bertalanfinál (1757) megvan mai értelmében, (VB. Esni. 214), mégis Bugáté
az érdem, hogy e szó műszóvá vált; ő javasolta 1828-ban (Boncztnd.).
Dgyan ő nála: ideges, idegesség. — Idegesíteni Ball. (1890); ideges
kedni egy szótárunkban sincs meg.
Idegzet, F á y A n d ás (Vő. Szh,): „Pro exprossione vocis germanicae, stímmnng, Andreas Fáy idegzet proposuit, vox tamen hoc —
mondja Bngát i. h. a „hangol* czikkben — rnagis psychica, quatn
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musica aut acnstica est* — E jelentéssel nem is került bele egy
Szótárba sem. Előszűr Ball. (1857), s az értelme: nervensystem; pl.
gyönge idegzetű.
Az idegeim igére első adat SzD.-nál van „idegezni a kopjál*. — Barczafalvinál (Szemere í ’Öljegyz. közt 1: 25G).
idegzell: „intensus*. — Beidegzés, innervatio, Ball. (1864); CzF.-nál
még nincs meg.
Ideiglenes, P n k y K á r o ly 1830 (H. TOrv. Szt.) és Kunosa
1835 (Gyal. 8C): provisorius. — Az előtt ideigvaló, ideigleni, idolegi,
iddigleni (Jelenkor 1 : G, 15; Fog. 1833). Bar. Vm. Tiszti Szt.-bán
(1807): ideiges. — Az ideiglenesen-re a Ny. megjegyezte, hogy 'esakannyi mint ideiglen (1 : 315).
Idény, J ó s ik a 1856 (Pigmnlcon}: „saison helyett.; magyarul
lehet éeteakotk is mondani, de az idén szóból készült idény közelebb
áll a „saison* fogalmához . . . s szebb és lágyabb, mini az évszak
szó. (Kéjt. Seb.). Vö. Ny. 27 :117.
Az analógia ez : magán-magány;
hián-hiány, versen-verseny, viszon-viszony stb. Ny. 9 :158. — Vö. évad.
Idézni. Előidézni csakis „vorladcn* Tzs. (1838), már „hervorrufen*
is Fog. (1845). — Felidézni egy szótárban sincs meg, noha már 1843ban Honderű (1:190): felidéztem, mintegy a koporsóból e kísérteteket*.—
Megidézni Tzs. (1838).
Idózvény, F o g a r a s i 1833. (DMM.): cdtatio. —■ Idéző-jel
anführungzeieben Fog. (1836); ugyanez „felhuzó-jel* Tzs. (1835).
Idom, B a r c z a f a lv i, 1787 (Szigv.). — Nála „proportio, s
megjegyzi, hogy „ez a szó él a dunamellékiek között*. (Vö. Tsz.) SzD.
és Sl.-nál modus, ordo, Szirmaynál (Gloss. 1800) proportio, Hclmeezynél (Berzs. Vers. 1816) aidage, Pnkynál (Tiszt. Szt. 1827); symmetria,
Knnossnál (Gyal. 1835): Stylus.Elvonás az idomod melléknévből.—
Mai értelme S idomít származéka Fog. 1833 (DMM.) forma alatt. Szerinte
„iórmare: alakltni (pbysico), idomítni (moralitcr, intcllectualiter).
Tdomozolt, proportionatns, Bar. Vm. — Széebeiiyinól (Törv. Szt.) idomzal
am. proportio: Kunosánál (1834) gestaltung,fonna; idomzalosság forma
litás). Idomúit formális, idomon modern Kunoss (1835), idomtalan
. ungestaltct, unförmlieh Kimoss (1834), idomtalanítm Tzs. (1838);
idomulni. Fog. (1836). — Atidomitni, transformare, Kunoss 1835.
(Gyal.); átidomulni egy szótárunkban sincs meg, noha közkeletű.
Idomár, H o 1 m e Cz y 1833 (Jelenkor, 690): trainer. — Fog.-nál
(1836): dressiror. Vö. Ny. 8 : 310, hol is idomító-1 ajánlanak helyette. —
Lékk-idomár, Jókai Vö. Ny.21: 578.
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Idő.
Összetételei közül időköz (Phras. subeisivus alatt); idő
közi, időköziiéi/ (Kunosa, Széf. 1834); időszak (Sí); időpont Márt. (1803).
időhatár, időszakasz (Szil.): időkor, időszakon Búg. (Orv.): időtartam,
Ball. (1854). stb.
Időleges, K im oss. 1334 (Széf.) interimalis. Ugyanez Fog.
(1833) időigleni, idölegi.
Időrend, V e r s e g h y 1820 (Lex. 415). serien temporis. Magáé
nak vallja, noha Márt-nál is (1803).
Idősíteni.
KI igekötővel, P á p a y S ám u el 1807 (Veszpr.
24 1.): praeseriptio. — ,Ezzel osztán élhetünk Így is: rlidősüetíe. ezen
jószágot, praesoripsit s meg kell vallanunk, hogy az elidősités sokkal
jobban kimeríti a praeseriptio természetét, mint maga u praeseriptio
deák szó lg*. — Fog. 1833 (DMVT.) praeseribere; iiősítni: praeserihi:
idösülni. — Kunosa (1834) elidösület: praeseriptio, objeetive sumta.
Időzni, F a 1n d i (NySz.). — Nála am, időt szabni, kitűzni;
ugyanígy az elidőz is.
SzD.-nál is, mind a két kiadásban: halo
gatni: Sl.-nál is: prorogarn, differre, pmurastinare, de n. o. morari,
cunctari is. Ez utóbbinak felel meg a mai „verweilcn* jelentés
Kunoss (Széf. 1834'.
Idülni, H o r v á t E n d re 1814 (Zirez Emi.). Nála am. idősödni:
.és újaid -fija.it, ha idülsz, erre tanítsad*.
Helmeczynél 1832 (Jelenk.
126) elidültség; praeseriptio, verjákrung; Bugáinál 1833 (Orv.) idült:
chronieus, idülő betegség: morbus chronieus, idülökg: chronicc.
Ifjonca, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigv.).
SI.-nál: iffiancz.
Alkalmasint a fiirgencz, virgoncé, suhancz analógiájára.
Igazolni. A régi irodalom nyelvében am. approbo, justum censeo,
vagyis helyeselni, igaznak ítélni.
Kazinczynál igazlat; rechtfertignng. (Pandcktáim. 6. köt.). — Helmeezynél 1834-hen (Jelenkor 397)
és ő utána Fog.-nál 1835 (DMM.) van szótárilag először verificare érte
lemben. - - Igazolvány (Ball. 1851): ccrtifieat, „purifications-zeugniss*;
tehát akkor készült, mikor a magyarnak purifikálni kellett magát. —
Beigazolni, noha közkeletű, egy szótárban sincs meg.
Igenleges. A PhD. Szí. Fogarasinak tulajdonítja, de minthogy
Fogarasi DM. Mliszókönyvén kívül Bugát Orv. Szt.-ban is megvan,
ugyancsak 1833-ban, valószínű, hogy mind a kelten mástól vették át,
még pedig alkalmasint Helmcczytöl, a kiről föl van jegyezve, hogy a
semleges-1 ö csinálta. - 1‘hil. az Igenlctcs alakot is idézi 1831-ből.

Igenlem Illám
Igenleni. — Először Bar. Vm. (1807): affirmarc, assentire;
81.-nál: afíirmare, approbare, eonfirmare, vei nimium existimare, múl
túm putare. — Márt.-nál (1803) „bejahen: ráhagyni, ógygyal telelni."1
Igén y, H e I in e c z y 1816 (Berzs. Vers. VTII.). Vö. Ny. 4 347. Keletkezésének magyarázatát 1. CzF. — Igénytelen, Társ. 1:19. (1832);
igényel (Tzs. 1838); előbb igényesni is Kunom (GyaL 1835: praetcndál).
Igényhevenni, Ball. (1846).
ígérvény, E o g a r a s i 1843 (Kér. Szt.): promesse. — Vö. I)ebr.
Gramm. 313 1., hol is a kéreinény, tanulmány, váromány szókkal együtt
az igérményt is rosszalja.
Ihlelet, B a r út i S z a b ó D á v id 1784 (SzD.).
nem ismeri és az ihletést, is csak Gvadányiból idézi.

A NySz.

Ihlemény, ilu s s e k J ó z s e f 1812 (Berzs. Versei NHL). —
A Mondolat rosszalja.
Ihlet, fn. — A eodexek korában élt ugyan, de azután kive
szett. — SzD. elevenítette föl (Berzs. Vers. 1810. Vili. 1.).
Ijedelem, G y ö n g y ö s i 1700 (Char. 339.). Vö. Ny. 27:254.
Ijedelmei, ijedelmeskedni Faliidinál. Vö. Ny. 27 : 254.
Iker. — Már PP. mint kihalt szót említi.
SzD. is így említi, noha
az ikres ma is él a székelyeknél (Tsz.). — Helmeezy Szl).-ut nevezi
meg, mint fölelevcnítöjét. (Berzs. Vers. 1810. XII.) — Vö. Dugonics
Jolánba (1:70).
Ildom, F o g a r a s i 1845 körül. (Ny. tud. Ért. IV. 7:11) Elvonás
a régi ildomosból. Történetét Fog. igy beszéli el: „A negyvenes
években gr. Széchenyi István neliányimkat magához hivatott, n. ni.
Szemere Fáit, Bugát Pált, Szilassy Jánost, engem, s közlött velünk
nehány idegen szót, ha lehetőnek találnék, magyarítás végett, melyeket
egy készülendő munkájában szeretne használni. A többi közt föl
említette a német klug szót, a mennyiben ez a latin prudens et
cirewnspeetm szónak felel meg. . . . Én megemlítettem e régi szót :
ildomos, mely előjön a Müncheni eodexbeu: „És legyetek ildomosok,
mint kégyók". Pompás - felkiálts gr. Széchenyi
a magyar ember
ne csak okos legyen, hanem ildomos is“. —- Jósika 1853-ban (Eszther)
a „eonvcnance"1 szóra ajánlotta. Ny. 27:117. Vö. essély. — Legújab
bán összetévesztik az ildomost az Uledelme#ujL Vö. Ny. (13, 186).
Illani B aró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála a. m. iilan-
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tani, osontam. Kiilla: elillana, ellábbala, elugrék". — Azt hinném : a
ncp nyelvéből vette, de sem Kassai, sem a Tsz. nem ismeri. — Ha
ő csinálta, úgy az ilUtrberek s az illára venni lehetett a kiindulása. —
Sí. viszont az illat-ból vont el egy regi ülani igét, odoréin reddere,
halare, spirare jelentéssel — Pethe 1815-ben (Fűid Kim. 31) a volatilis-t illnnló-nak nevezte; Fog. (1845): üti, volttól, fliiebtig. — Illé
kony, Szabó (Hány. 1848) előbb s.zállékvny is, Társaik. (1833).
Illatszer, H o lm e e z y 1833 (Társaik. 85); Kunosánál 1835
(Gyal.) : parfiim ; illatszerész, paifiimSr.
Sem Fog. (1836), sem Tzs,
(1838) még nem ismeri.
Fog. (1845) már illatszcrészet is.
Mart
nál (1823) parfüm : jó illatosai.
Hiedelem, illem.
A convenientiára, decentiára nem találták
elegendőnek a régi illendőséget; sokféle szóval tettek próbát. —
1831-ben (Phil.) megvan már az ilkdelem, illedelmest, úlemeny, illeménycs; Kunossnál (1843) az üledék, üledékes ; Ball.-nál (1844) az
illem, illem,*: Fog. (18451: Hiedelmeden; Ball. (1847): iUemetten, de
u. o. iRemtelemég; t'zF. (1865) ükdéktelcn.
Hledni, L ő r in c z K á r o ly 1875 (Ny. 4:403) am. pásszol:
egybeilled, hozzáillcd. — Legelőször Ball. (1890). — Az illeszt iker
párjául van ajánlva.
Illeszteni, B á r ó t i S z a b ó D á v i d 1792. (Szí).). - „Alkal
maztatom ; illesMlen : alkalmatlan *. — SI.:nál: aptare, aeeomodare. —
Fog. (1836); „pasat an, wendet au, fügt“ ; illeszkedik: fiigt síeli, ist
fiigsam**.
A régi nyelvben összeilktni.
Illeték, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645. — Imre Sándor
tanúsága szerint (Ny. F,rt. I. 7:92), — A XySzhan nincs meg. —
Fog.-nál (Jogt. Msz. 1842) illeték : pars competons; ugyan ö nála
(Segéd Szt. 1845) illeték, illetmény: gebtibr, rata, antheil; szintén 3
nála (Szt, 1848) competcnz is, és illetékes competent; illetéktelen
incompotent.
Ball. (Legújabb in. szavak 1851); illetékkötelezett,
gebülireupflichtig; illetékmentes, gebührenfrei stb.
Illetmény, B á rá n y P é t e r 1791 (Vő. Ny. 10:308). Nála
relatio; mai competentia (gebiihr) értelme I’auly (Tiszt. Szt. 1828). —
Sokszor alkalmazták a bírói compctcntiára, a mai illetékességre is;
igy (Jelenk. 1: 661): illetmény, befiigniss. — Illetménye*: competens
Kiss M. szótára 1844. - Pák Génesnél 1829 (Vad. 2: 1821 ületvény:
competentia. — Jelenk. (1 : 121) illetőség ugyancsak birói competentia.

Ima—Indóház
Ima, B a rc s a f a lv i 1787. (Szigv.).
Elvonás, a minőre példa
nincs, az imád igeiről. Nála és Dugonicsnál, ki még a törökök imámjára is hivatkozik (Jólánka 1:100) am. religio, de már Fog. 183G:
gebeth. — Imaharang, imalerem, még dőlt hetükkel, Tzs. 1833;
imaház Fog. 1845; imakSnye, (Társ. 1840); imázni Fog. 1848.; imazsámoly Ball.'1872. — InuU Barozafalvinal religiosus ; (Ball. 1872) a.
m.
imádságos.
Ind, S á n d o r Is tv á n 1808. (SÍ.). — Régi szónak állítja,
holott maga csinálta elvonás az indít, »wi«l-ból a mint a Sokfélében
be is vallja: „Baróti Szabó Dávid úr a Kisded Szótárába a többi új
szavai közé felfogadta az ingert is. De mivel a mostani ingerlem
még nem igen régen ingeUem-nek mondatott s ez, a mint látszik,
imlellembő] credett, ehhez képest nem inger, hanem ind volna inkább
a „stimnlus, irritamen, incitamen, momentum. Ebből az tVhfből eredtek
indítani, indulni, indogni, most inneni, indítgatni most ingatni". (Sokf.
10 : 58). Ez a hibásan elvont ind (vö. csurog-ceordul. konog-kondul stb.)
megvan még Ball. (1857) s ha mint külön szú el is pusztult, él az
inilok összetételben és származékaiban. — Imink (m o tívu m ) már 1831-ben.
(Phil. Műsz.í gyámok-, tárnokkal váltakozva. Fog. (Törv. Sz.) - A „mo
tivál*-ra Ktuioss 1835-ben (Gyal.) még nem tudott megfelelő szót. —
Nagy János Hiorolex.-ban (1845) indokozni, ugyanígy Ball. (1847). —
Végre Fog. (1848) indokolni. — Ez utóbbi „indit, ösztökél, tuszkol*
értelemben előkerült egy XVII. századi forrásból is. Vő. Ny. (20:91).
Inda, M árton J ó z s e f 1799. (Szt.): „A futófiivefc szára, p. o.
dinnye-imla, tök-inda. - A nép nyelvéből véve.
Barczafalvi a
nmsculnst. (izmot) testindámík akarta nevezni. (8zigv. 1787).
Indíték, B e ö th y Z s o lt 1880. (Akad. Ért. 33): motívum, az
„indító ok* helyett.
Indítvány, P. T h e w r e w k J ó z s e f (Ny. 10:174). — Fog.
szerint (1)MM. 1833): indítmány a motio; indítvány pedig motí
vum. — Jelenk. (1:98) indítvány: motio, de ugyanott (748) am. iniriativa. — Indítványozni, Kiss Mihály (1844;.
Indóház, K o s s u th 1844 előtt (Honderű 1844. 2 : 289). — P.
Horváth Lázár itt ezt irta: „A Pesti Hírlap javasolta az indóház szót.
Mi itt új szót fölöslegesnek tartunk. Ott vannak hídfő, kútfő régi
szavaink. Ha hídfő jó, akkor pályafő elnevezés helyessége fölött szó
sem lehet, a két szó közt a legtökéletesebb analógia létezvén. Lehetne
tán még pályanzínnek,pályafnknák is nevezni*.
Pályaudvar, pálya
ház Fog. (1845): indóház, .Királyföldy (1846).
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índulatszó—Intézőt

Indulatszó, S zem ű re 1814. (Műnk. 8:117).
Zwischenwort,
interjection Tzs. (1835.). — Mártonnál (1803): közbevető s/.ó.
Inga, B u g á t 1836. (Tscliani.). — A pendtúlimnak sok magyar
nevet adtak: függő, Molnár János 1777 (Phys.); függetgü SzD. (1792);
billegő (Márt. 1803): lúggú, Varga Márton 1808 Terűi.); függelék,
Verseghy (Lex.) ; függöny, Kmetli Dániel 1817; lógony, Fog. (1836);
s a nép ajkán: az óra sétálója. Bugát a (Szb.)-ban így beszéli el:
.Quatn male latini instrumentum hoc physieum, cumprimis horologii
partém pendnlnm appellaverint, elm et, ejusdein enim essentia non in
eo consistit, quod pendeat, séd quod eirea ÍLxum quoddam punctum
agitatum tine liberó areum deseribat: ttnde nobis de aptiori termino
fűit cogitandnm, qnem in voce inga nos deprehendisse opinamur: est
enim vox haee e verbi inog, movetur, radice facta, cui instrnmento-

M *,

.

ösztön. „0 volt az ingere : ingerlője. Az órának ingere: szüntelen
lebegő tolla, Óra-inger : óra-toll." Sí. neki tulajdonítja, ámbár Bárány
Betérnél is megvan: elater aniini (Ny. 10 : 308). Ilolmeezy {Berzs.
Vers. XIII) Takácsénak mondja, irritation jelentéssel. — Elvonás az
ingerel igéből. — Ingerlékeny Kimoss (Szól’üz. 1834): ingerlet. Fog.
(1836); ingertelen Tzs. (1835): ingeriilni (Ball. 1844).

Ingerlék, B. W e s s e lé n y i M ik ló s 1832 (Társalkodó 24.gz.):
..inig epe, gűny, izgága s egyéb ingerlék van az emberi természet
ben" . . . — Egy szótárban sincs meg.
Ingyenes, S zilágyi János 1813 (Lex. 331 szerint): gratuitus. —
Verseghy megjegyzi (u. o. ,,viszontos, ingyenes rossz szavak a viszontagvaló és áz ingyenvaló helyett"). — Verseghy ugyanis azt vélte s
hirdette, hogy igehatározóhoz -s melléknév-képző nem járulhat.
Intelem, B u g á t 1833 (Orv.): monitum. A kézi szótárakba csak
1857-bon jut be.
Intelméé, Ball. (1880).
Intemény, G y a rm a tin 1798 (Aflin, 134) admonitio. — Nagy
János llierolex.-ban paraenesis : intvény.
Intézet, G y ö n g y ö s i 1700. (Dug. kiad. 1:9). Nála, az intéz
aestimare értelmének niegfclelöleg, opinio, aostimatio:
„A 'kinek az árrát böts szokta nevelni,
Tsak intézet szerint kezdték elemeim*

Intézkedni—Irály

ua

SzD.-nál am. ezól, dispositio, scopus: „intézettben nem mehet elő-1;
Fejérnél; rifihtnng (Phil. Míisz. , Mártonnál : 1799) és Sl.-nál azonban
már institutum is.
Intézkedni, lle lm e c z y 1832 (Jelenkor: 15): . intézkedés:
arrangément*, — Kunosánál (1834): anstaltcn treffen, anordnen* —
I’hil. szótárban intézkedés: institutio.
Intézvény, F o g a r a si 1833 (DMM.): intimatum. Előbb intéző
iével (Tön') — Császárnál 1840 (Vált.) intésvény: eine tratte; intézvényes: remittent: intézvényezdt.: trassst. — Fog. (1845): intézvény:
1. institutum 2. intimatum 3. tratte; de a, ném. magy. részben iustitution már intézmény is.
Inyencz. A gustronom‘-ot a Honművész 1833-ban (877 1.) falánknak, Fog. (1845) álművésznek nevezi s e szó meg is marad a szó
tárakban egész máig (Ball. 1890). P. Horváth Lázár a Honderűben (1844.
1 :33) inyészneí nevezte s ez alakult át a mai inyenczc.zé ((IzF. 1865).
Ipar. Az iparkodó jelentésű ipar melléknevet az ország több
részében a- nép is használja. Az irodalom ipar szava S z e m e r étöl
van (Műnk. 1 :47) s a születés idejét lR30-ra tehetjük, mert Helmcczy
lapjai (Jelenkor, Társalkodó még 1832-ben, sőt még 1833 elején is
miissorgalam-nak nevezik az industriát, a német „gcwerbetteiss*
nyomán, de már (Jelenkor 2:554) ipar a m. iparkodás, sőt 1831-ben
(I'hil.) ipar a m. nisus, igyekezet. A Phil. Műsz. Helmeczynek tulaj
donítja ugyan az ipar szót, de ez csak onnan van, hogy az fi lapjá
ban jön elő első ízben. — Iparai; eleinte gewerbsara, crwerbsam,
(Tzs. 1835) és csak 1845-ben (Fog.) gcsverbsmann.
Iparlovag. „A nagyvárosi emberfaj, mellyet a franczia igen jcllemzöleg ehevalier d’industric (iparlovag) ezúnmel tisztelgett Honderű
1843 (1: 64). — Szótárilag Fog. (1845).
ír-. Az írlap. írmodor, írón sat. első példaképe már Barozafalvinál 1787 (Szigv.) található az irmü-szer líráshoz való szerszám) szo
bait. — írlap Jósikától (Törv. Szk charta alatt); írón Szlrokaytól
(ti. o. cernsa alatt); írmód Fogantaitól (1833),
Irály. - A stílus magyar kifejezése sok gondot adott a nyelv
újítóknak. — Barezafalvinál: estély (1. ezt); Mártonnál (1803) s a század-cleji Tiszti Szótárakban írásmód: Fog.-nál (1833) irmod; az 1845-iki
Hív. Msztban : szörny, stilisare szovagolni. — Az irályt Hall. 1851.
(Legújabb m. szavak közt) találom legelőször.
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Iram—Irat

Iram. - F ö ld i 1801. (Term. hist.). — Nála voltakcpcn iram,
s a Cemis Tarandus, rennthicr neve. — Népies elvonás az iramlikirámlik igéből. — Iram, lauf, fortsehritt. (Fog. 1836). — Innen let
tek : iramkerék (Beszédes József, Math. Szt. 1834), iramhajó, iram
szán stb. (Ball. 1872 ). — Vö. Tsz.
Irány.
Aránt, eránt, iránt eredetileg egy bzó volt; a régi
irodalom semmi különbséget sem tett köztük. Még aznlán is, mikor
az aranyoz igéből már elvonták az arányt (l. ezt) 9 az irányoz-bél
az irányt, a két új szó teljesen cgyjelentésfí volt. — Sl.-nál: „irány
1. arány*.
Vorsegliynél irány, richtung (Gramm. 49), noha a Le*.bán directio is arány, proportio is arány. — Széchenyi 1831-ben, a
Világban, a mai aránylag helyett mindig iránylag-ot ír. - A Honmüvészben (.1833; 79) proportionaliter: irány szerint. — Bugát 1828
(Boncztnd.) és Kimoss 1835 (Gyal.) választják őket külön. — Irány,
richtung; irányozni, richten; irányzat, richtung, tendenz Tas. (1835);
irányzatúm, ohnc tendenz, Ball. (1846): irányadó, massgebend ; irá
nyulni, sich richten, tendiren Ball. (1851); irányosság, tendenz Ball.
(1857): irányár OzF. (1865): irányítani, Ball. (1881); irányzaton, Sím.
B. (1899).
Bajzánál iránylat am. ezélvonal.
Irány lat, B a j z a 1828 (Műnk. 4:41): „ha az epigrammának
minden részei szoros irdnylatbnu. vannak a czólponttal" . . . Egy szó
tárban sincs meg. Az irányiam ige először OzF. (1865).
Iránytű, K u n o s s 1835 (Gyal.): oompass.
Petiiénél 1815
Kitnia, 41): északmutató; ugyanígy Tzs. (1835) is. — Az iránytirvfX,
Bugát 1836 (Tseh.) úgy akart tenni, mint Kazinczy az rmiynyel:
legyen belőle vonali príma rejeeta, rán (Szt.); de nem lett sem rán,
sem rény. Vö. erény.
Irányzat, S z é c h e n y i 1831. (Stúdium). Vö. Törv. Műsz. „tendcntia“ alatt. - - Szemere följegyz. szerint (2 :43) irányozni már Fejér
Györgynél 1810-ben is előfordul, de nem mondja meg: mily érte
lemben?
Irányzók, P á k D é n e s 1829 (Vad. 2: 182): „irányzó a pus
kán ; visicr, erhöhungskreis. — Innen átvette Bérezy 1860 (Vad. Míísz.
51). — A kiiz-szótárak közül először Ball. 1864.
Irat, S á n d o r Is tv á n 1803. (Told,). Ugyanott: irattartó, iratfok. A Bécsi Oodexbcn irat: pictura s iratot ma is am. „bernait*. Ball.
1890). — Irattár, irattárnok Hív. Msz. (1845).

Iratkozni—írói:
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Iratkozni. Be igekötövel sem CzF., sem Bán. Telj. Szót.-ban
nincs meg; először Ball. (1890). — Feliratlcomi legújabbkori szó,
meg egy szótárban sincs meg.
Irka, F o g a r a s i 1843 (Kerosk. Szt.): kladde, kleckbuch. —
Elvonás az irkáim igéből, valamint a népnél az irkafirka az irkdl-firfóíból. — A gyerekek irófiizete értelmében Ball. (1857).
írnok, D u g o n ic s 1794. (Jel. tört. 1: 39). „Én ezen szóloldalékot nők csak éppen azon hivatalokra adom, mellyoket valóságos
Tisztségeknek lenni gondolok, á. m Tábornok, Tanácsnok, Titoknok,
TömUinznök; ős így a Síimmura Cancellariutn Fő-irnoknnV, Vice-Caneellarium AUimokaak mondanám. De kiknek szolgálatokat csupán
csak azért: mert munkálódnak, lizetéssel kielégítik, sött árkos-számra
is űzetik, azok az áss -ész toldalékkal megelégedhetnek. Hlyen az
írása, illyen az ügyész . . . Méltán mondhatom tehát (az lró-doákot)
Írásanak, a t'ötisztségöt pétiig /raotnak". — Így van Bar. Vra. Tiszti
Szótárában és Georchnél is, de már Panlynál (1827). cancellista am
írnok. — Érdekes Kassai megjegyzése (MDSzK. 3:352): Jíéráoz:.'
gabonát ki ’s bemérő: hasonló hozzá ezen újj szó: írtfez (soriba)*.
Iroda, F ii g a r a s ! 1842 (Jogt. Mszk.). — Nála eredetileg : irata
contor; irota-ösme: contorkunde : irotár: contorist. Kér. Szt. (1843).
Ugyanott ugyanígy: ivota (bttvotte, 1848), ssállota, (1. szálloda), alkal
masint a palota mintájára. — Ugyanígy 1845. évi Segédszótárában
irota: schroibstubc, bureau, comtoir, contor. — De Nagy Ignácz már
1844-ben (Magy. titk. 1:341.) írja, hogy az irodát a váltótörvónyszéknól
találták föl (Fog.-akkor ott szolgált), s a Hivatalos Mdszótárban is (1845)
cancellariae direetor mái1iroda-igazgató s a eancellariae practicans:
iroda-gyakorló. - Ball.-mii még 1848-ban is irota.
Irodalom, S ze m e re (Műnk. 1:47 ós Ny. 10:174). — Ezt is
meg akarták rövidíteni iratomra (Fog. 1845); ugyanitt iralmdr és
iralmász: dér literat. — Irodalmár Ball. (1881). — Ponyva-irodalom,
CzF. (1870). Vö. „Ponyvára került aranytrombita*. Sárosi Gyulától
(1849).
Szépirodalom Fog. (1845); itt ugyan, az akkori kísérlet
szerint, szépirátom, szépkalmár s még jóval utóbb is így, de már
1843-ban (Honderű 1 :99) szépirodalom. — „Szépirodalmi Közlöny*
szerk. Szelestey László (1857).
Ironoa. — Az epigramninak legrégibb magyar neve: pnrgoma,
a mi nem egyéb, mint a latin epigrammának parasztos elesavarintása.
Vö. Adal. 360. Megvan ez imuglan is a szótárakban. (OzF. és Ball.), s'
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Iromány—Ismételni

ebből hántotta le Szabó István (?) az oma képzőt s függesztette
az ír igetőhöz A Magyar Állam útján terjedt el. Megvan már Báli
nál (1872.) — CzF. nem fogadta be. Az epigramma egyéb furcsa
nevei: elni/mczke, elmésdi Fog (1845), villanyba, bökvén Ball. (1854.)
Iromány, D u g o n ic s 1784 (Tudákosság). Nála formula algehraica, vagyis a mai képlet; de már B a r c z a f a lv inál 1787 (Hzigv.):
„iromány“ : Írni való dolog, scribendum quid, ellenben iróvány: írott
dolog, scriptum quid. A ’ Szent iróvány : Sacra Seriptura“ . — Sl-nál
iromámj: scriptum.
Irtózat. I! a r ó t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.): horror Sí. - Elvonás az irtózatos mn.-ből.
Iskola-társ, S án d or Is tv á n 1808 (Sí. 292). — A régi
nyelvben tanuló-társ. (NySz.). - A „schulkamerad" fordítása.
. Isme, N o v a k D á n ie l 1833 (Társ. 2 :191) portékaisme; waarenkunde. — Történet-isme (Jelenkor 3:551). — Önkényes elvonás
az ismér igéből. — P. Thewrewk József a Beretválkozó tükörben
51.1.) ki is figurázza.— Fog. (1836) elfogadja, de Tzs. (1838) és Ball.
(1844) nem ismeri. — Bugát nagy örömmel kapta fe l: életisme, föld
iámé., gyógyszérűmé, kórisme stb. (Sah.). - Ma már talán csak az
áruisme él. Ball. 1854.
Ismerni. Ez igéhez, a NySz. szerint, a régi irodalomban sem
be., sem el, sem fel igekötő nem járult: SÍ., SZD. Kreszm-nél sincs
rajok adat. — Mártonnál (1803) verkenneu : eh-smérui. Az „anerkennen"
jelentése először Tzs. (1.835) és elismert „anerkannt1*(1838); elismerni, eingestchen Tzs. (1835). - Beismerni Ráth (1853); felismerni Sini. B. (1899).
Ismérv. A kritériumnak Nagy Jánosnál, 1845 (Hierolex.), főbbek
közt, csodálatos egy értelmezése is van, t. i ismerve. Sajtóhibának
gondolná az ember, de ugyanez a főnév megvan Ráthnál is (1853) a
„kennzeichen" : ismerve és viszont: ismerve, kennzeichen. — Ball.
Legújabb m. szavak közt (1851) kritérium a m. ismérv. Ez tehát nem
egyéb, mint annak a csodálatos „ismerve’' főnévnek elrövidüléso, vagy
megfordítva az .ismerve” az ismérvnek talán rágós alakja volt.
Ismervóay, Fogarasi 1833 (DMM.): íismervóny,recognitionales*.
Ismételni, Nyúlás Fercncz 1800. (Érd. orv. vizek, I : XXX1IL).
Gclci Katonánál: „ismétlenílni, ha szabad az iteraret így kimondani”.
(NySz.) Bárány Péter szavai közt: ismétit (Ny. 10 : 308). Pápay (Veszpr.
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Tiszt Szót.) Nyúláshoz csatlakozott. — Kreszn. megjegyzi: ,vox heri
et hódié nata, jani temen civitate donari incipit. — Nevezetes benne,
hogy az igekepző határozóhoz van függesztve, mire a régi nyelvben
csak kevés példa van (aláz, följébbez). — „Ismételni, tömegeim igék
sem rosszak*, mondja Verseghy' (I,ex. 258). - Ismétlődik, OzF. (1865.)
Isteníteni,BarótiSzabó Dávid 1702(Szí).). Sl-iiál nincsmeg.—
Verseghynél: dcificatio (Le*. 131); Krcszn.-nél: Menüét, apotheosís. —
Kimoss (1834) vergöttem.
Főnévhez -ít a múlt században még szokat
lan volt, — Verseghy különösen kedvelője volt az efféle képzéseknek:
képit, emberit, szentit, stb. (Lcx.). — Erre a mintára lett a maga
nemében egyetlen : herezegUaU, herczegttett. gefürstet Tzs. (1835).
Legújabban a grófosítások. bárósítiíxok jöttek divatba.
Istennő, K a z in c z y 1780. (Pandekt. 6. köt.): .. 1780-ban még
dugta a' fiilót minden a Propertz, Horatz, Virgil előtt; most (1814)
senki sem neveti. Superintendens Szilágyi altkor is javailá, valamint
a Deesse, Bea után csinált Istennőt is.“ - Az előtt istenasszony. —VB. né és nő.
Iszom, B u gát 1833. (Orv. és Szh.): „rí előestéi diceretnr, haec
non tara „prolapsum*, quam verő proeidentiam signifioarct: ideo de
rcctiori quadam denominationc fűit cogilandum, quam a radice
verbi iszamodxk mutuando, in voce iszam nos adiuvenisse cogitamus, —
Határozottan magáénak vallja.
Iszony, V e r s e g h y 1805. (Tiszt. Magy. 133). — Kazinczy is
magáénak vallja. (I’andekt. 5 ; 13). — Ép olyan elvonás, mint a dombor,
nyomor, gyönyör stb. Eredeti jelentése : graus, grfiuel, entsetzen (Fog.
1830); Bugáinál lesz: seben, horror, péld. vrestéri iszony: horror
vaeni (Tsch.); fényiszony (Orv.). — T,ásd; víziszony.
Iszonyat, Kuniaméi 1753 (Szolitere Följegyz. 2 :155) — Baráti
S za b ó D á v id 1784 (SzD.): horror Sí. — Elvonás az iszonyatosból.
Ite, G e o r e h (Honnyi Törv. 3: 38). — „Valamint fádnak, lamáesnak, gyámnak, henyének, mondjuk azt, a ki vádol, kovácsol gyámot
és henyél, úgy ülnek mondhatnék azt, a ki üél, és így ha van szár
maztatott szavunk ítél, kellett valaha lenni gyökszónak is He, az az
a ki iUl“. Nála tehát fórum, judinatm. — F o g a r a s i n á 1 1833
(I)MM.) urtheil, sententia. — Sztrokaynál (Törv. tud liszt) a
fórum appellationis; fclite szék, — Az felből képezték az ítészt, íté
szeivé. Fog. 1848.
10*
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-ittas, J ó s ik a 1843 (Zrínyi): élvezetittas. — Petr. Horváth Lázár
„szépen sikerűit összetételnek tartja1. Honderű 1843 (2 : 591).
Erre
a mintára: diadal-ittas Ball. (1881): kéjittas Fog. (1848): örömittas
Ball. (1843); szerelemiltas Ball. (1854); győzelem-ittas Ball. (1890) stb.
Ittasodni, B á ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): megütősodni — Igekötő nélkül Sl.-nál: inebriari.
A nép nyelvéből véve.
lUasulni Fog. (1836).
ív. — A régi irodalom nyelvében az ív szót rendszerint csakis
mint „fegyvert* emlegették; mint „görbeséget* nagy ritkán, mint
„papirost* soha. Az arcus — két utóbbi értelmében
magyarul is
árkus volt. Féld. Mártonnál (1803) bogén: 1. hajlat, görbeség, karé,
karélinea: 2. kézív, melyből a régiek lőttek: 3. árkos papiros. Folio
pedig „félárkus formában*.
Az ív geometriai értelmét a mattié
matikusok: Dugonics, Bresztyenfzlcy, Bolyai fejlesztették ki‘(Matli. Msz.),
a papirosra vonatkozó értelmét pedig az Írók.—Hehneczynél 1816(Berzs.
Vers. XII): 30 ívnyi. — 1835-ben (Tzs.) már teljesen ki van fejlődve
mind a kettő. — Ívelni, (verni, (veget Tzs. (1838); fóréi Fog. (1845):
előbb másodrét Fog. (1842).
Ivar, P ó ly a J ó z s e f 1843 előtt (Szil. 212): „nexus: ivari
sexualis*. — A magyar nem szó sokértelműsége (gesehleeht, gattung,
art) kívánatossá tette, hogy a „sexus“-ra külön szavunk legyen. —
Pólya alkalmasint az ivadék szó megcsonkítása és önkényes tovább
képzése útján alkotta e csodálatos szót, a melyet az állattani iro
dalom ma sem nélkülözhet. — Jósika mit sem tudva Pólya javasla
táról 1864-ben (Ny. 27:127), ugyancsak az ivar-X elefántcsont helyett
ajánlotta, mert az elefántnak ív alakú nagy agyara van. Kétségtelen,
hogy a fr, kőire is hatással volt reá.
Izgalom, 1. buzgalom.
Izlet, F a lu d i (NySz.). Nála voltaképen izellet. — A régi nyelv
ben megvolt az izeim (kóstolni) és az ízlés (gustus, geschmaok), de
nem volt meg sem az ízlik, sem az ízlel (NySz.). — SzD.-núl: „jó ízlést
(jó appetitust) kívánok*. — Az ízlik Kunosánál (Gyal. 1835): „hogyan
smakovál a pecsenye - hogyan izük a sült*. — SzD., Sl.-nál: ízlet.
ízelet, isielet: gustus. — Ízletes Kazinczynál (Lev, 10:118) am. geHchmackvoU: ízletes ffrjfi: de már 1831-ben (Phil.): gustiös, sapidus.
Izom, H e lm e c z y (Berzs. Vers. 1816) és Szemere följegyz.
(2:42). „Mnscnlns — mondja Bugát — antoa termino non satis adae-
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quato inaahu*, subinde et szálashús dicebatur: quia iámon in lingva
nostra patria adjectivum izmos „robnstus" existcret, huicque cunveuiens
substantivum izom es^et: prirnus, qni me ad vneem izom, adtentum
reddidit, erat Antal (Antal Mihály, Tud. társ. 1. t.); Schedel tamen
voce hac jam prius usus fuisse dicitur.
A Phil. Horváth Józsefnek
tulajdonítja. — Izmasítni. izmosodni, izmnsulni Tas. (1838); Izomzat
egy szótárunkban sincs, noha gyakran olvashatjuk a hírlapokban. Ez
is egyike azoknak a szavaknak, a melyekben a zul mint egységes
képző szerepel. L. -zat.
ízület, B u g á t 1828 (Boneztud.) articulatio; Ízűién.
Tzs.
(1838): ízüld. — Kunosánál (Gyal.) izesülés. — Leginkább az „izületi
csviz* sokat emlegetése tette ismeretessé.
Izz, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.). Nála a. m. sudor. — Hur
rát Endrénél 18H (Zirez Emi. 13): ..üzá szivekről küldöttek mennybe
zsolozsmát". — Fog. (1830): gluth, schweiss. — Elvonás az izzó,
izzadni szókból. Hibás elvonás, mert izz- csakis igetö lehetett.
Az izzik igéhez tartozó izzás Tzs. (1835); maga az ige pedig Fog.
(1836). - Érdekes a Pák Dénes Vad. tud.-ban (1829) előforduló izzar
no.t n. m. izzadás (2; 168). — Izzítani, Szabó 1848 (Bány.).
Izzadmány, B u gá t 1833 (Orv-.) exsudatum: izzadván#. —
Balogh K. (1883): izzadmány. — Nincs meg egy kézi szótárunk
ban sem, noha a közbeszédben is gyakran hallani.

Jajdítani a NySz.-ban nincs meg : először Krészn.-nél: djaj.
dítja magát. A nép nyelvéből véve.
Jajdnlni. — Föl- igekötövel, nolia gyakran hallani, egy szótár
ban sincs még meg.
Jajongani. A régi irodalomban csakis jajogni. (NySz ). — Mai
alakja Kazinczynál (1816): „a feldiihült vihar keményeimben kínosan
jajong*. (Vida Lászlóhoz).
Jár.
Ügy látszik, a jár igetös összetételeit valamelyik bányá
szati író kezdte el, mert az első efféle példák; járakna, járhely,
jármű a bányászatra vonatkoznak. (Tzs.). — A jármű már 1836-ban
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Fog.-nál: járőrség 1843 (Kiss K. Hadi Ma/,.): júrszalng Fog. (1845),
két évvel előbb Hall.-nái „jártáté, vezér-szalag".
Járadék, H e lm e c z y 1832 (Jelenk. 1:502); „esvény vagy
júrtuük (rciite)". D. i. (1; 30) rcntc még; járadalom,
A jármiék
sző megvolt már jóval előbb Bar. vm. Tiszt. Szt.-ban is (1807), competentia vagyis járandóság jelentéssel. — Járadékon ugyancsak Tlelmoezvnél 1834 (Jelenkor 457) am. nocessorialis vagyis járulékos, de
már 1846-ban (Ball.): pfründner, rentner.
Járandóság, G e o reh 1806. (Honnyi Törv. 2; 186): .Eme'
igékből állam, ülőit sarjadzott állandóból, illendőből származtatták
Eleink az állandóságot, illendőséget: szintígy származtathatjuk a jár
ból járandét, innét pedig a járandóságot. Nemde mondjuk kijár
(oompetit) neki, mondhatjuk tehát kijáratuló eompetons, és járandóság
competentia. Egy rámára vágynak eme szavak szabva: ha tehát
helyesek amazok, miért volna helytelen emez V Alig himlők, ha azt
nem olvassuk, hogy ez is újítás.
.Járománg, „gelialt." Ball. (1846).
Járat. — Az ál-, be-, füL, kijárat közül egyik sínes meg a
NySz. ban, sem Márt.-nál, sem Kreszn.-nél. — Először följárat. Fog.
(1845); átjárat, bejárat BalL (1854); kijárni Ball. (1890).
Járda. Ha a zárda csakugyan Helmeczytül van (1. ezt), való
színű, hogy a járda is tőle származik. Megvan már 1838-ban (Tzs.).
Járdalni, K a z in c z y 1815 (Szemere Följegyz. 2 : 133 és Pandekt. 5:13); szerinte ez más, mint járkálni. — Vő. CzF. — Kimoss
1834 (Szí.): sétálni, spaeíeren.
Lovász Imre megrója 1835-ben
(Ért 32), miért használják ezt az újítók járkálni helyett.
Járulék, S t e t t n e r 1832 '(Vélt és Törv. Sah): aecessoriinn ;
járulékos aceessorius Bugát (Orv.); jántlnok, aceessista Fog. (DMM.
1833); járatat, aecessio Kimoss (1834).
Járulmány, B e r z s e n y i (Phii. tanúsága szerint): accidens,
accidentalis, philosophiai értelemben.
Fog.-nál (1833) jánúvány:
accessoriuin, jogi értelemben.
Járvány. A régi irodalomban is megvan járovány, de nem
epidémia, hanem arthritis („ízületi lob*, Balogh Kálmán) értelemben. —
SzD.-nál (1792); járovány, járvány, ragadó betegség. — Si.-nál:
járovány, járvány, inorbus opidemicus, eudemius. - Járványos, epidemicus Bugát 1833 (Orv.).

Játék—Jegecz
Játék-. A német spiel-nek megfelelő magyar szó-összetételek
előbb játszó-vtd alakultak : játszópénz, játszótárs, játszóház, játszóhely,
játszóbáb, játszó-asztal, játszószoba stb.; még Mártonnál 1R23-ban is
így. — Sándor Istvánnál már mutatkozik a német hatás: játék-alak,
játék-hely, játéldcö, játékszer stb..— Utóbb: játékpénz, játékház, jáléhbdrcza, játéknap, játékasztal Tzs. (1835).
Játékszín, V a r g y a s 1750. (Phras., scena alatt). IT.-nál:
jáléhiéző htly és levéls/.in. — Csak 1833 kfiriil váltotta fel a színház.
Játszma — Ha nem csalódom, Jósikánál van először a forradalom
ntáni regényeiben, alkalmasint a lakoma (előbb lakma is) mintájára
(1. ezt).
Szótárilag CzF. (1865).
Javadalom, á Barczafalvi féle uradalom és társadalom mintá
jára képezve. Legelőször Bar. Via. Tsztárálian (1807) benefieinm alatt
s ugyanott benefiriatns: javadalma*, de csakis Kunoss (Szóf. 1843)
és Fog. (1845) útján vált közkeletűvé. Ezelőtt még a benefieium ccclesiasticimi-ot is egyházi jótéteménynek neveJfék
1843-ban megvan
már a javadalmazni ige is. Kun., Szí.).
Javasolni, F a lu d ! 1748 (NySz). — Előhb javallta. — Pápay
1807 (Veszpr.) megjegyzi : projeetnm inkább javaslat, mint javallat,
mert javalkmi annyit tesz mint probare, adprobare, a projeetum pedig
még a nélkUi szűkölködik. Mindamellett a XIX. század első harmadá
ban még általában : tiirvényjavallat és csakis a harmincasa évek köze
pén állapodik meg : javallás, javallat: billigung, beifall; javaslat:
vorsehlag. — Törvényjavaslat (Jelenk. 1:4).
Javítani. A régi irodalom nyelvében javítani, javulni csakis
gyógyítani, gyógyulni értelemben fordul elő (NySz.). — Szótárilag legelő
ször Sl.-nál javítani:, em-rigere, emendare; javulni: mcliorari. — Márk
nál, hacsak valami eldugott helyen nem, egyáltalában netn fordul elő. —
Javíték, még dőlten szedve, Tzs. (1835); janitékáv (no.); javílmány
Fog. (1836); javítsak 1840 (Akad. Nérkönyv).
Jegecz, I r i n y i Ján os 1840, (Tud.-tár 23:83). Nála eredeti
leg jegees, jegeesedik, a jég kicsinyítöjéliU. ..Crystallum — mondja
Bugát — alii simpliciter jég, alii itenim jegese vei et jegacze dieunt”
(Szh. 120. 1). - - Xendtvichnél 1845 (Vegyt. 21) találom először a mai
jegecz alakot: ugyanő nála a „kristaUisiren* : jégedzés, jegités. —
Királyföldynél (1846): jegöcz. - Ball. (1851): jegecz. jegeesedik, jegeczesedik; Ball. (1872): jegeczesítni, jegeczesiilni.
Jegedni, jegeszteni
Tzs. (1838).
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Jegezni, B a r ó t i 8 z a li ó D ávid , 1782 (SzD.): „nagyon jege/,
ott-kinu" - Gelare, glaciare 81.
A havaz mintájára.
Jégkár, S á n d o r Is t v án 1808 (Told.): „jégkár a gabonában“.
Erre a mintára: tűzkár Tzs. (1835); vízkár Tzs. (1838).
Jegyzók.Georch 1804. (Tfirv. Sz.). Megvan glossa, signaturajelentésbfin a Pestmegyei és Veszprémi Tiszti szótárakban. Kovács Mihály
szerint; „Abanj, Borsod sat. Vármegyékben ismeretes. Nem is kell el
hagyni v. felváltani evvel: jegyzés, mert jegyzés nota“. (Chemia:
1 :173). — A Mondolat kifigurázza- -- Árjegyzék, Kunos (1834). —
Jegyzékválláx: notcnweehsel 1834 (Jelenkor 559).
Jegyzet, jegyzemény.
SzD. 1792. <Kisd. Szt).
Sí.: nóta,
signum, signatura, animadversio. — Barezafalvi (Tud. magy. 8:10):
jegyzet, nóta; aljegyzct, snbnota.
Jegyezvény Baráti Szabó Dávid
1786 (Verskoszoni 3: 148).
Jelbeszéd, V e r s e g h y 1820 (Les. 23): „Valamint a symbolum
jelképnek, úgy az Híven másított értelmű beszéd (allegória) is jelbeszéd
nek legjobban mondathatik.“ — Ma zeichensprache, pantomimé Tzs.
i l835); jelbeszédi, pantomimisch (n. o.).
Jelenet, B a r e z a f a l v i v. B á ró t i 1792. (Tud. magy. 12.
Kisd. Szt.): „Apparitnm quid".
E szó megvolt a codexek korában,
azután kihatották; úgy kellett újra feltámasztani.
Jclcnetezni,
seeniren 1858 (Toldy, Mez.), előbb szinpadositani Ball. (1854).
Jeleníteni. Először Tzs. (1835) találom vergegenvvartigen: meg
jeleníteni,; előbb ugyanez Márt. (1823): jelenvalóvá tenni.
Jelenkor, Szem e re 1813. Vö. hajdankor. — .Jéknidő Fog.
(1836), azelőtt jelenvaló idd Debr. Gramm. (1795), Márt. (1803, 1823).
Jelenleg, K u n o sa 1834 (8zf.) „gegenwiirtig, jetzo“. — A
Gyal.-ban (1835) az .actu -t így magyarázza: „ha időre irányzott
értelemben vétetik, jelenleg, ha pedig cselekedetet értünk alatta,
tettleg. — Jelenlegi, adualis Fog. (1835).
Jelenlét. B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.); jelcnlétekír
(u. o.). — LéUik-jclenlél Ball. (1864), előbb lélekébrenséy Tzs. (1838).
Jelenteni. — Be igekfitővel csak a codexek korában élt; azután
kihal. (NySz.). — A XIX. század elején elevenedik föl (Márt. 1803,
81.1808). — Föl igekötövcl a régi nyelvben ismeretlen. — „Denuneiare”
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azelőtt föladni; Szirmaynál ((lloss.) bejelenteni, és csak a Bachidő-ben
lesz följelenteni (Itáth. 1858): beanzeigen, angeben.
Jelentkezni K u n oss 1834 (Szf.) Nála voltaképen jelentkezni:
síeligegenwiirtigen, se praesentare.— Ugyanígy Tzs. (1838); síeli zeigen,
sich offenbaren, sőt még Ball. (1857) is, noha már a „sioh melden*
alatt megvan a jelentkezik is.
CssF. nem ismeri a jelentkezik-ct,
csakis a jelenkezik-et. — Ball. (1890) megvan miml a kettő, némi
értelemkiilünbséggel.
Vő. Tsz.
Jelentmény, F o g a r a s i 1833 (DMM.) significatio, megkülön
böztetésül magától az actustól: a jelentéstől. — Ugyanez évben Edvi
Illés Pálnál (Társaik. 2 : 32): jelentvény a. m. symbólum; 1835-ben
Kunosánál. (Gyal.): annonce. — Jelente*: bedentnngsvoll, ausdruckvoll Fog. (1836); de már 1845-ben (Fog.) jelentős.
Ugyanitt jelen
tékeny vagy jelentékes és jelentéktelen.
Jelezni, B a ró ti S za b ó D á v id 1784. (Szí).) Nála jegyezni,
jelelni, jelezni egyértelmű. — A későbbi szótárak közül először Fog.nál (1845). — Mai jelentései a hatvanas években fejlődnek ki. Vö.
Ball. 1864. — Jelzik (marké); jelzet (trace, signatur); jelzetes (signirt
markirt): jelző (epitheton, markirend, signalisircnd); jelzős (epithetisoh)
Ball. (1872.), sőt jelze is, signal értelemben Ball. (1864).
Jelige, jelm ondat D ö h r e n t e i (Phil. szerint): motto.
Előbb homlokims, jelmondds (U. o.).
Jelkép, S án d or Is tv á n 1801. (Sokféle 7:6). Nóla symbólum,
ugyanígy Vorseghynél is jelképes: symboüens. — Kresznericsnél
embléma: — Jelképezni. OzF.-ban még nincs meg: először Ball.
(1872) szótárában.
Jelleg, Jósika 1853 (Eszther): „typus: mint jellem: eharacter.
Mikor c szót gyártottuk, eszünkbe sem jutott szükségtelen synonymont faragni, hanem hézagot pótolni jó szóval'. - Vö. Ny. 27 :117.
Különben megvan már Uall.-nál (1851). — Jelleges : typiseh (CzF. és
Ball. 1872): jellegezni, jellegzet, jellegzetes, noha az írói nyelvben
gyakoriak, egy szótárunkban sincsenek meg.
Jellem, Szemere 1836 (Szeinere Bért. Utaz. Klilf. 1840 1 1.). —
A „eharacter* Verseghynél (Ler.) jel, jegy, bélyeg, szivbélyeg; Kunossnál (Gyal.) leikezet; Jósikánál lelkűiét. A jellem legelőször Szem. Bért.
1836 október 7-ikén irt s 1840-ben nyomtatásban megjelent levelében
fordul elő, a kővetkező megjegyzéssel: „Ha a lelkidet szót mindenütt
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fogjuk használni, liol a eharakter liasznállalik, néha képtelenségeket
mondahdnnk. midőn példán! lelketlen dolgok lelkiilctcirö! beszélünk.
Mindig érzőm, e szót a jegy vagy jel gyükből kell kisarjadztatni, s
igy én előbb njegyülel, aztán Széniére Pál a jellem szól csináltok*. —
Szvorényi (Feji. tön. 23) szerint: „No van már magyar' character”
állítja meg egykor Szemere Sebedéit a megyeház terén. — Valóban ?
ÍTo hallom a szép szól. - Jellem, jellemes, jellemez, jellemző stb. —
Dejsz az nem ól meg! Sok egy kicsit benne az l.
Szemere Följegvz. közt találtam egy helyet, mely a jellem szó képzését meg
magyarázza. E helyen (1:208) t i, ez áll: ,NB. esettem, et esel;
jel, fel“. Innen látható, hogy Szemere így okoskodott: esel: csel
lem — je l: ? Ha szükség lett volna rá, már dugaszban készen volt a
feliem is. Megjegyzendő, hogy esettem Barczafalvinál: aetio virtnosa.
(Szigv.).
A jellem a kézi szótárak közül először Ball.-nál (1843).
Jellemrajz, jellemzel, jdlemzel.es Fog. (1845); jeüemtelen Ball. (1847);
jellemvonás Ball. (1854).
Jelmez, B a ll á g i 1851 (Eegájabb m. szavak: eostume). —
Fog.-nál 1845-ben még csak öltözet, viselet, ruházat. — Jdmezni: oostümiren, Ball. (1857); jelmezlés: eostümirkunst Ball. (1864).
Jelölni, B a r ó t iS z a b ó D á v id 1784 (SzD.).
Nála jelelni,
jegyezni, jelezni egyértelmű. Mártonnál is (1799) jelelni, megjelelni,
zeiehnen. — SL-nál: jelölni, signare, notare : jelölet: signnm, nóta. —
Kijelelni, canditlare, Bar. vm. (1807).
Jelölt, F o g a r a si 1833 (DMM.): eandidatns. Ő jelelt-nek írja
Helmeezynél (Jelenkor 3 : 444) jelöli — Tanárjelölt Ball. (1872);
képviselő-jelöli egy szótárunkban sincs meg.
Jelszó, B á ró t i S za b ó D á v id 1780 (PM. 2:95): „fogad
szót s a jelszóra rohan; Bonyák Bomátnál 1783 (Okos Elm. 108):
„az esküvés a gaz embereknél is megszokott jelszó".
J e l v , P. H o rv á th L á z á r 1844 (Honderű 2:161); „Nem
lehetne-e jelv szóval kitenni a devise szót” ?
kérdi itt P. H. L.
A koitársak egy ideig igennel feleltek. Megvan a jeh) és több szár
mazéka Ball.-nál (1857 és 1890) s CzF.-nál is. — Vö. mérv.
Jelvény. Eredetileg jeUemény volt Nagy Jánosnál 1845 (ilierolcx.): symbolum. Ebből rántódott össze a mai jelvény. ('■/.¥. IHBö.i,
mint a rejtemény, fűggeménybiü a rejtvény, függvény.
Jelzálog, K u n osa 1835. (Gyalulat).
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(1838) még nem ismeri. Fog. még 1843-ban is (Keretét. Szt.) hitelzálog-nak nevezi. — Jelzálogon ugyancsak Kunosánál (1835).
Jenő : Rugón, ,1élénk. 1834(3 : 612.). - „Edmund magyarul Ödön
s Eugén Jenő. Azért hibásan nevezik Jenő grófot Ödönnek.* Honderű
1843 (1:174).
A Társ. (1840:389) hivatkozik a borsodmegye.i
Jenkére, mely S. Eugéniától kapta a nevét.
Jobbítmány F o g a r a a i 1833 (HMM): melioratio. - Jobbítváng: amenrtement. Ball. (1854).
Jog.
Jankóvicii Miklós. Neki tulajdonítja e szót arhil. Mez.
(1834-ben) és Stettner 1832-ben (Váltójog, 174). Legelőször Döbrenteinél
találom 1822-ben (Kiilf, Szinj. 2: 2261: „az abboz való igaz jog (jus)
nem tesz köztük különbséget". — Paulv (Tóig. Szt. 1827, 76 1.) így
magyarázza: „jog, hajdani mondáskép, jobb kezet jelentett. Ezen
kifejezés formájával él a német „das reoht”, a franezia „le droit“ és
ebben az értelemben kasznállyák is e szót." — Stettner pedig (i. h.)
igy magyarázza : „Valamint j«stusnak jua, úgy igaznak hogy ig a
gyöke, senki sem tagadhatja. Csak az lehet hát kérdés: vájjon az
iy-ot szabad-e joggá változtatni ¥ A közajkakon forgó ih, ihar, Arisa
szavak az írói nyelven juh, juhar, juhász alakban divatoznak. Példát
hagyott rá a tiszteleten régiség a joehtatnia. jowkuhb és jorgasson
szavakban, melyeket ma igy ejtünk: iktatnia, inkább, irgasson. Lásd
Hévai Antiqu. ij. 122“. Eddig Stettner. - Az ig-ot különben már
Sándor István 1801-ben (Sokf. 7: 198) elvonta az tyitz-ból, és ugyanő
ruházta fel jus jelentéssel. Tőle vette át a Uaranyamegyei Tszt.
1807-ben, de mivel a mélyhangá ig egyes szám 3-ik személye kelle
metlen félreértésekre adhatott volna okot, a baranyaiak az ig szót magasbangának vették, úgyhogy a 3-ik személy ige legyen. He ezzel csak
csöbörből vödörbe estek. Ez lehetett az oka, hogy a magyar törvény
hozók nem fogadták el Sándor István és a baranyaiak javaslatát.
Nagyon kapóra jött nekik a jog'és csakhamar fölhagytak a jus helyett
addig leginkább használt igaz szóval. — Az egyes szám 3-ik személyét
eleinte jogjának Írták (.1élénk. 1 :71), — Jogos, justitia Berzsenyinél
(Phil. Msz.); jogosítani. Fog. (1836): jogosítvány, Ráth (1853) ; ugyanez
előbb feljogozás, jogosat Fog: (1845); jogosult, Ráth (1853); jogilag,
Sztrokav 1843 (Törv. Szt.); jogtalan (Jelenk. 2 : 282): jogszerű, Tsz.
(1838). — Összetételei közül; jogczlm (Jelenk. 2:826): jogsérelem,
jogviszony Kimoss 1834 (Szf.): jogegyenlőség, jogérzet, jogigény, jogtanuló Tzs. (1838) jogtudor, jog-lanúr Fog. (1845); jogelv, Fog. (1848);
jogalap, jogérvényes, jogügylet Ball. (1851): jogerő, Ráth (1853) stb.
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Jogar. A királyi páleza, kormánypálcza helyett rövidebb, lehető
leg kéttagú szó kellett a nyelvújítóknak. Már a Mondólat korában
megvolt a fonyar. Ez érthetetlenséget a Mondóját ki is figurázta.
Azután jött a jogod Ball. (1851) s végre a jogar OstF. (1865), ép oly
érthetetlen, mint a másik kettő.
Jogász, F o ga ra s i 1833 (DMM.) : .jurisperitus ; jogászat,
jurisjiru(lentin.' — Jogász, jnrista (Phil.): jogászlap (Jelenk. 8 : 608).
Jogeset. S t c t t n e r 1832 (Törv. Szt. szerint): rasns juris.
Jólét. A holrlét, közel-lél, magánlét, távoliét, túliéi, egyediil-íélcl,
roeszul-létel (NySz.) példája mutatja, hogy a wohlsein, wohlstandot
voltaképeu jól-létnek kellene Írnunk. Már 1834-ben Kunodnál (Szf.)
és Tzs, (1835) jólétnek van írva.
Jól néz ki K a z in c z y 1813 (Lev. 10:493) : ,De mégis, úgy
mond Szentgyörgyi
nem kellene minden Germanismunt általhozni
(melly még senkinek nem juta eszébe) mert, úgymond, a jól néz ki-re
elég jó a jó színéten vagyon, és nem tudhatni mi néz-ki és honnan
néz-ki. — Mintha a jól-néz-ki — feleli Kazinczy — csak ezt tenné,
jó színben van. Az a homály, a melly ezen phrásisban fii, épen szük
séges oda, mert azt teszi, hogy valami van a képben, a melly mutatja,
hogy úgy kell lenni mint látjuk, de nem tudjuk tisztán, mi az a valami.
Ilyen a jó l jö'n-ki, „est kommt gut heraus“.
Arany másként ítélt
róla ; szerinte : „tagadhatlamil ocsmány kinézer szó ; esipd, rágd, döfd
valahol kapod a gaz kölyköt". (Szépirod. Figy. 1861. l ’róz. dóig. 365.).
Jóslat, D ö b r e n t e i (V'ö. l ’fiil. Mfisz.). — Sípos (Ó és új
magyar, 19) megrója; Szemere (Műnk. 2:248) védi.
Jóshely, Tzs.
(1885); jósda Fog. (1845).
Jót-állás - „Valakiért jót állani*' Gyárinathy 1791 (M. Xyelvmester 2:174). — Sándor István 1808 (Sí.): jól vagy jót állata
valakiért; jól vagy jót állás: cautio, sponsio, fidejussio. — Sem a
XySz.-ban. sem SzD.-nál, sem Márt.-nál nincs meg. — CzF. németosnek mondja, noha talán a népnyelv is ismeri.
Jótékony, T o ld j' Ferencz 1823 (Haramják, Vö. Xy. 10:216).
Xála voltaképen jótékony; de már 1831-ben Imre kézirati szótárában
(Phil. Müsz. „benefieus1- alatt) jótékony. Pázmánynál van először a
kártékony, Wagner Phras.-ban a csudatékony. Furcsaságképen emlí
tem meg, hogy ugyancsak Imrénél az exponibilis: küékrmy, Bngátnál
Szófiaiul.) a reponibiiis: visszotékony.
Vö. -tekong.
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Jövedék, S á n d or Is tv á n 1801 (Sokféle : 7 : 45). Nála anynyit tesz : „a ki, vagy a mi jön* ; s ebből azt következteti, hogy a
régi magyaroknál ez lehetett a vendég neve. — Sl.-ban nincs meg. —
Mai „gcfálle* értelmében, az adónemmel együtt, csak 1848 után jött
divatba: legelőször líáth 1853-i.ki tlj törvényhozási szótárában.
Jövedelmei, F a la d ! (NySz.). - .löveddmexíteni Fog. (1836):
jövedelmezni importere Fog. (1835), két évvel előbb csak „behozni”.
Jöveszteni. F o g a r a s i 1864. (Kereskedelmi Szótár): produ
cere. - A növesztem mintájára. — Fogarasi (CzF.) megjegyzi, hogy
.helyette némelyek a termelni igét használják: azonban ez csak arra
alkalmazható, a mi terem, termesztetik; de a közművekről, gyártmá
nyokról, pl. kalapról, csizmáról nem mondhatjuk, hogy leiemnek,
tehát nem is termeltethetnek”. — Nem jött divatba, noha számtalan
analógia van az efféle képesre. — Ball (1800) már nem ismeri.
Jutalék, Fogarasi 1836 (Szt.); antheil, pracmie, dividende. —
Az osztalék mintájára.
Jutalom játék. Először Tzs. (1838) találom.
Jutány, jutányos, S z e m e re 1836 előtt. (Műnk. 1:47 és
Fog. 1836). Eredeti jelentése: vorthoii, vortheilhaft; ezt azonban, úgy
látszik, nem találták kielégítőnek. Jósika „Zrínyi a költő czimii regé
nyéken (1843) az elélséget, előhnényt használta. (Ny. 27:117). Ez
már emlékeztetett a vortheil-nak legalább az első szótagjára s csak
egy kicsinyt kellett rajta kurtítani. így lett belőle előny (l. ezt).

Kábulni. A régi irodalom nyelvében, a kába mn. értebnének
megfelelőiem, „bolondulni, eszét elveszíteni” volt a jelentése (NySz.).
Először SzD.-nál (1792) van az elkábulni, a mai értelemhez közeledve :
már Tzs. (1835) határozottan „betaubt werden” ; kábultsáy: „betánbtheit. — Kábulat, Fog. (1848). — Mártonnál (1803) a betüubon: el
hódítani.
Kacsó, B á ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD): „Iíatsótska
keneteke. Add ide a’ katsódat*
MA., PP.-nál t a s . manus parvnla
— Ügy látszik elvonás a kacsomba szóból.

Kac-zér—Kamat
Kaczér. A regi nyelvben am. 1. sodomita, 2. buja: kaczérkodni
ain. bujálkodni (NySz.). — Mai értelmével, saját bevallása szerint,
Kazinczy ruházta fel. (Pandekt. 5 : 14).
Kagyló, Földi 1801 (Terin, kist.): „kávás tsiga: conelia, muschel".
— Máitonnál (1709) a muschel még „Icánkká tsiga, d e már 1803-ban
kagyló is. — A nép ajkáról. Víi. Tsz.
Kaland. A régi kalandos (NySz.) szóból a nép is vont el egy
kaland szót, pajtás értelemmel (Tsz). — Az irodalom kaland szavát
V e r s e g h y vonta el (1805, Tiszt. Magy,), alkalmasint a kalandozni
igéből, melynek jelentése SzD.-nál: szédeleg, lődörög, holyog, fel-alá
jár, koslat (1. és 11. kiad.).
Kalandor, 8 z e in e r e (Műnk. 1:47). — Lehetne elvonás is a
népies kalandoroz igéből, de valószínűbb, hogy Szeműre a haland-hca
Függesztette as ö -or képzőjét. Igv csinálta a diádon (triumphator),
viudor, labor s a modor szókat is. Megvan már Jelent. (1638': 46$).
Kalászát. Az „ahrenlese" Mártonnál (1803, 1823); larlózás;
Tzs. (1835): bönge, kalászszedés, kalászai, ez utóbbi még dőlten
szedve, valamint a MM. részben is (1838). - Kalászolni ige megvan
a nép nyelvében is (Tsz.). — A kalászai syncope útján is keletkez
hetett a fa*l«szoIaíból. valamint a nép ajkán az ágyalás-ból az ágyás
(Tsz.) s Íróinknál a bonyodalomból a bonyodalom.
Kálit. — Miklósiéit (Ny. 11:223) az ószláv „kiéli" és az újszíáv „klét“-tel veti egybe, holott e szó sem a régi nyelvben, sem a
népnyelvben nem fordul elő. — Költői elvonás a kalitkából (ószláv
kletika l. — Szótárban eloszor Tzs. (1835).
Kamasz, ily ön gy)ö s i 1695 (NySz.). — Az előtt vén kutyát,
lusta disznót jelent, — Nála már „tölpel” a jelentése : nagy kamasz
legény. — Még Sl.-nál is : „kamasz, canis utcunque -aduitus: vénkamasz azaz vénkutya." — í'og.-nál (1836): flegel, fauleuzcr, bengel.
Kamat. Eredetét 1. Ny. 6:510. — K r e s z n e r ic s azt írja:
„Ex Iiteris (livisionaiibus familiae Péterfianae de dto 4-tae May 1596
ct per iné in originaü lectis”. — Az irodalomba alkalmasint Vajda
Sámuel: „A mi Urunk Jesns Kristusiiak élete czíraü munkája (1772)
i. köt. 187 1. vezette be. — Sl.-nál foenus, usura, fruetus peenniae
commodatac. — Mártonnál (1803.). - Pápay szerint (Vcszpr.) dunántúli
tájszó. — Bar. Vm. Tsztban (1807) usura: kamatolás: uxurator:
kamataid. Ugyanígy (Tzs. 1835); de már Fog. (1836) kamatoz is. —
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Kamatos (Tas. 1835); kamatositcmi (Ball. 1872). — Összetételei közül
érdekes a zius-conpon-ra vonatkozó kifejezések fejlődése: katnatlevelke (Jélénk. 1: 458); kamatjegy, kamatszelet (Fog. 1815); kamatszelvény (Káth, Műszt. 1853). — Kamatláb Fog. (1842).
Kandalló, B á r ó ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). „Lángoló,
tüzollö, szeneid tűzhely a szobában : vagy kerékvágás". A nép nyel
véből véve. — Vö. kandi (Kassai Szökönyv 2:287)..
Kandi, 11 o 1in e e z y 1844 (Jelenkor S28) neugiorig.
a kandikál (kanditkál) igéből.

Elvonás

Kanyar, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.). Elvonás a kanyarít
igékből. Nála quadra, segmentum ; Diószegi-Fazekasnál: parabola. —
Tzs. (1838) : abschnitt, seginent, parabel, kegeilinie,
A NySz.-ban
a kanyarodik (SzD.), kanyarog (SL) sincs meg. Mind a kettő bizonyára
a néjji apáról. , Kanyarulat Fog. 1838.
'
Kapcsolat. V e r s e g h y 1820, (T.ei.): „(lopnia a logicában
kapcsolat, .das Bindewort".
Kreszneriesnél, idézőt nélkül, „jímctnra“. — Kapcsolatos, copnlativns 1831 (Fhil.).
Káprázat. A mai káprázni a régi nyelvben kaprozni: „kapros
nak a szemei*. Ugyanígy Kassainál (Gyök. Szt.) a nép nyelvéből. —
A káprázni. bizonyára szintén a nép nyelvéből, először SzD.-nál
(1792). — Mártonnál: káprázni, kaprozni, kaprodzni. (1803). - Tzs.
(1838): kápráztat, káprázat. ká\yrázol, káprázolat. — Szász Károlynál,
innen elvonva, kapra. — Vö. ábra.
Kapuzat, F o g a r a s i (1838): portai. - A homlokzat mintájára
a kapu főnévből, egyenest a zal képzővel.
Karcz, V e rs e g h y ' 1805 (Tiszt, inagy.), Vö. Szemere Munlc.
3:129. — Elvonás a karmaiból. Ilyen nála a romb. lomb, zsémh
stb. — Karczolat Fog. (1838).
KardaLnok. M á tra i G á b o r 1833 (Hoiuuüv. 24): chorista. —
Czakó Zsiguwud 1844-ben magát a Nemzeti Színház egyik kardalno
kának nevezi (Honderű 2 : 278).
Kardbojt, S z o n ta g h G u s z tá v 1834 (Math.): portodépée.
Karhatalom. A . hraehium* régi magyar neve erőhatalom. A
századelei Tiszti szótárakban és Mártonnál (1807) hatalomkar, s e szó
megmarad még sokáig. — Karhatalom először Tzs. (1838). — CzF.
szerint egyre megy akár az egyik, akár a másik.

Kármentesíteni—Kárpótlás
Kármentesíteni, S t e t t n e r 1832 (Törv. Szt.) és 11elmerzy
1833 (Jelenkor 497).
Karmolni, Bar é t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — Sl.-nál:
„karmolni pro körinölui". A NySz.-ban csakis körmölni. — Ez utób
binak .másolni" jelentése egy szótárban sínes meg. — A karmolniból, elvonás útján, karom: .kralle" Tzs. (1835), még dőlten szedve.
Karnagy, K o v a e s ó c z y 1833 (Társ. 1G): kapcllmcister.
Karolni. Igckötö nélkül ép oly kevéssé divatos, mint. a német
„umannen" „írni" nélkül. Ez Mártonnál (1803) még csak: megölelni,
általolelni. Először Kreszn.-nét: .karolja, bracliio oomplectitur; által
karolta*.— Felkarolni, in die anno aufhcben Fog. (183G), giinstig aufnelimen z. b. einen plán Ball. (1857).
Károsodni, károsulni. Amaz SzD.-nál (1792), emez Fog.
(1S3G). A régi nyelv, úgy látszik, a kárt vallani igével segített magán. —
l'vjzkárosult, vízkáromlt, noha már régtől közkeletűek, nincsenek meg
CzF.-ban.
•
Karózat. Bar. Vm. Tzst. bán (1807): vallatio, pallisaden.
Karöltve, B e r z s e n y i 1815 (Szvorényi, Feji. tűn.). .Hát a
midőn majd véled s Helmeczinkkcl Virághoz együtt ballagunk kar
öltve . . . " — Írja Vitkoviesnak. Az ilyféle kifejezés a század elején
még szokatlan lehetett, mert a Mondolat megrója. Berzsenyi túlSágig
is vitte; nála még ez is: Sntudva, conscius (Phil. Miisz.).
Káröröm, S te tt n e r .
Mikor St. kérdi Kazinczytól, hogy a
tőle használt yonoxzöröm talán Sclmdenfreude : káröröm, azt feleli K.,
hogy a káröröm szón nagyon érzik a csinált terminus technicns.
(Zádor lev. Kazinczyval. 121 és 127). Vö. „Ny. 29:223. — Kunosánál
1834 (Szófiiz.) káröröm, más kárán való öröm. — Kárömenflö. kárörvendve, Tzs. (1835).
Karperecz, M o ln á r J án os 1777 (Phys. 3 : 13G): armilla. —
Ő a sphaera armillaris-t karpereczű golyóbisnak nevezte. — A karperecz olyan alkotásé szó, mint Faludinál a zsebóra. — SzD.-nál kar
om : karra öltött vas.
Kárpótlás, V e r s e g h y 1820 (Lex. 51): bonificatio, indemnisatio. Szilágyinál Verseghy kárkipótolást talált s erre megjegyzi, hogy
.a K e szóban haszontalan". — Fog. (DMM. 1833) megjegyzi, hogy
a kárpótlás három hosszú hangzóval egymásután igen rút szó. —
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Mártonnál 1603 (Szt.) szintén kárkipátolás, de kártérítés is. — Ball.
<1854) már kárpótolni, s utóbb meg kártéríteni is. (Ny. 13:281).
Karszellem, S z o n ta g h
éle oorps.

G u sztáv

1834 (Math.i: esprit

Kártalanítani, S á n d or Is tv á n 1808 (Sí.): damnum alicujus
resarcire, restituere, supplere. — MA.-nál káratlan és Yerseghynél
<Lox. 51.) káratlanitás.
Kártékony. Először P á z má r n á l (NySz.). Nála mindig kötő
jellel: kár-tékony. — Beregszászi Nagy Pál igy magyarázza: „compositnm ex kár et iékony, hoc ileiuni ex ti et formativinn kony; ti
autem est pro tő cohtraeto ex tan'i“. (Ny. 23:132). — Ha ez igaz,
úgy a kártékony igen-igen regi Szó, mert a /erének ilyetén összerántódására idő kellett. Honnan van Lellát, hogy ha már másnak nem,
legalább Cal. magyarjának, vagy MA.-nak nem jutott eszükbe, mikor
a damnificus, damnigerulus mellé a károst, kárhozót s kártévői Írták. —
Hihetőbb, hogy 1’ázmá.n maga csinálta.
Karzat. B it n ic z 1830. (Ond. Szt.). — Nála karosat; mai
alakjában (Jelent. 1832:9). — Bayer József szives közlése szerint, a
Nemzeti Színház első szinlapján (1837) már karzat; előbb Szegeden,
Sz.-Fehcrvárt, Kolozsvárt: galleria.
Kaszabolni, K a lm á r G y ö r g y 1770 (Prodromus, 418) felkaszabolni: „Ab antiqno kaszab, mészáros; alias prouuneiatnm kaszap”.
Átveszik SzD. és Sí., e föltevéssel együtt. — Vő. Tsz. - Kassainál
kaszábolni: falee demetit, desecat (Gyök. Szt.).
Kátyú, 11 e 1m e e z y bevallása szerint a pestmegyei tájnyelvböl vették. H. igy értelmezi: „mély, zökügtetö lyuk az úton”. (Berzs.
Vers. 1816. XLH.j.
Kavics, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): kövecs. — A
nép ajkáról. — A Mondolat különösnek találja.
Kazinczy szavai, K az i n e z y kiirta magának a „Szigvárt”
két kötetéből Barezafalvi szavait (Pandekták 5:3) s mottóul ezt irta
a gyűjtemény elé: „Mennyisok rossz szó, monda Szemere Májusban
1831 ős mégis az az eggy kettő, mellyet Barezafalvi itt ada, több
hasznára voltLiteraturánknak, mint HorváthÁdámnak minden munkája”.
-Ezutánkövetkeznek a Pandektákhan (5:13)Kazinczy Karenczszavai
Kazinczy 1831. évi sajátkezű följegyzése szerint (Pandekt. 5:13):
Szu-y : Nyelvújít. Szótára.
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„szerény; lepe a lepkéből, más neve pillangó ; méllány, biliig; szellem ;
egyetem, így Kazinczy, nem tudván, hogy Verseghy is, s Vers, nem
tudván, hogy Kazinczy is igy; gyönyör, Verseghy is, s épen úgy;
ábráz, megújítod: aggastyán, megújított; alkalom, alkalmatosság he
lyett ; árny; badar; hegyes; borág; esel (?); éldelni, geniessen; elem,
elemcntum; esk: fekv, ír.aci.rio^mv Gróf Gyulai Lottihoz irt epigrauijaimban; féltékeny ; csúszna, fritillaria imperialis, császár koroná
ból ; gubój hölgy, én éltem e szóval először versben ; iszony; járdalmi;
kaczér; kecs; kedvenez; kelleni; komoly; Iciinyür ; körny; kül azaz
külső; kitel, szellő ; lég, levegő; lenge, leiehtsinnig: könnyelmű azaz
leicktsinnig : lengenye, gyöngyvirág; lengzet, máglya, a rogus jelen
tésében ; nyomorú : nyögdel; gyúlony: omboly, hínár; rom; ezzel
Szemere után én éltem először. Nagy harag volt érte Pesten. Most
minden cl vele ; szenvedelem, Hclmcczy szenvedély-nek Irta: szöveleg;
telj; hijány; magány; terem, Révai után: tökély, pro tökéletesség!
tusa; idr és üdv; ü r; vágy, Verseghy gyöknek mondta, de kárhoz
tatta ; verseny; permet; zengzet; borzamat: emlény; törzs, törzsatya;
rege, mührehen ; agy; rettegem azt, rettegek attól helyett: szemtor:
fenyér, Babócsay után, németül haitié; tors, a Midi. Angclo által csodált
szobormívet torsnak mondottam; gondszabadjai bölcs, le philosophe de
Sanssoncy; mesterlcélni, künsteln; édeskés, süsslicht; hongyilkos;
szabadságtörö, libeTticide, mint szentségtörö ; nyakgyalú : guillotine :
kétlem“, transsnmtum ex .nem kétlem", quod uniee iuit in usu, ad omnes
casns et tempóra ; bodor lovancz, irrender ritter; pályaírás, preisschrift, aliis julalomirás; engedékeny, nachgicbig, biegsam; képiéi
mesterségek, bildende künste; szesz, vapcurs; légyott, rendez vous, egy
légyottra hívta meg ; zengzet, Dayka megszerette tőlem ; ismermény.
kemituisse; zápbeszéd, zotten; lengeség ct könnyelműség, leichtsinn.
Ez utóbbikkal még prédikátziókban is éltek utánam ; yyör, nőm gyflrii,
in Vörös et fekete gyár, cornus alba et nigra, példány, exemplar;
szobor, megvan Molnár Alb. Lcxiconában oszlop jelentésben. Én „státua“
jelentést adtait a szónak s el van fogadva ; szobrász, statuarius; fonák:
a vétek tudattata, consciontia scelerum; kivány: kívánság; élkivúnyappetitus*— Kazinczy e följegyzése se nem teljes, se nem hibátlan;
látszik, hogy csak utólag, emlékezetből irta össze.
K azinczy contra Révai.
Szemére Följegyz. közt (1; 193)
találom Kazinczy saját kezeirásával a következőket; .Révai Gramm.
(2:17): „Sirató niensa, terítetett asztal (non terített). Kazinczy nem
observílja*. — bem !, igy felei Kaz., mert a szokás sem. Festett kép.
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nem festetteden kép; vert had, nem verettelett had; nyert győzedelem, nem nyerettctett. Ugyan ezért tisztelt barátom nem tiszteltetett.“ — Továbbá: „Révai nem szenvedhette ezt; Kyágodj sírodban
áldott öreg: s nyugodjált kívánt. Megadtam magam, mert így is jó.
De nékem itt külön jár érzésem az övéitől. Nyugszom, alszom két
féleképen conjugáltatnak, s némelly helyeken az egyik van meg,
ncmelly más helyeken a másik: Nyugodok. nyugodsz, nyűgöd. —
Nyugszom, nyugszol, nyugszik.“
Kebelbarát. A busenfreund minden szótárunkban lelki, testilelki barát. A czimiil irt sjilt gennanismus egy szótárban sincs meg,
de annál gyakrabban rossz regényforditásokban. — Nyr. 1875 (484 1.)
Kebelbeli, Baranya-Vármegye Tiszt, szt.-ban (1807): gremialis. —
A többi Tiszti szótárak, csakis a megyékre ügyelve, megyebelinek
nevezték. — A Hiv. Mázt.-bán (1845) kebeli, kebelbeli.
Kebelezni, C z ö v c k Is tv á n 1825 (Törv. tud. Szt.) bekebelezni,
ingremiare. — Jelenkor 1832 (10): „a hazai kegyes iskolarend házai
ban áeéíczo tanító intézetek". — Tzs. (1835) bekebelezni: einverleiben.
Ma már bekeblesés intabulatio is Ball. (1890), és kikebelezés ejdabulatio.
Ez utóbbi egy szótárunkban sincs meg. - Kebeled: grémium CzF.
Kecs, K a z in c z y 1794 (Szteila): „kecsesei teljes remény"
Elvonás a kecseg, kecsegtet igékből. — Vü. Szemére (Murik. 3:130).
Helmcczy Dajkából idézi (Bcrzs. Vers. XIII), de oda is Kazinczy
csúsztatta be, charme jelentéssel. — Kecses, kecstelen Tzs. (1835).
Kedély, B u g á t 1833 (Orv. Szókönyv). Nála voltaképen kedvéig
s jelentése ; animus, gcmütli; alkalmasint a személy s a gr. Dessewffyféle szeszély mintájára készült, — Kimoss a Szófüzérben (1834) a szeszélyljel egyazon jelentésűnek is mondja.
Bugát maga igy nyilat
kozik róla ; „Primiis, qni voee hac usus est, erat svadentc Antalio
Bugát, séd hic non kedély, verum kedvély dixit, piacúit tamen et sane
etiphonice recentioribus literam v elimmare et kedély dicere, „(Szóhalm. 232). - A Tud. társ. Zsebsz. (1835) már kedély, de még dőlt
betűkkel. — Ugyanott bei is a. m. géműié, és a nedv, redv is meg
csonkítva : ned és red
Kedélyes Tzs. (1835): gemiithlich; ellenben
Kunosánál 1835 (Gyal.) kedvélyes: humoristicus. — Kedélytélén Ball.
(1872); kedélyed CzF. (1866), noha kedélyezni ige nincs és nem is volt.
Kedvencz, D u g o n ic s (Szemere Műnk. 2:257 és 3:42);
Kazinczy ellenben magáénak vallja. (Pandekt. 5-: 13). Toldynál: bnsen-
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küld (Ny. 10:216). Vö. Ballagi: „Nyelvújítás és nyelvrontás* (Akad.
Ért. 1857:404).
Kedveset, G y ö n g y ö s i 1700. (Char. 370.): a. m. kedvezis
Vö. Ny. 27 : 254.
Kedvezmény, H e 1in e r z y 1832 (Jolonkur 798). Nála : vortheil: „nekem a megtámadásra kedvezményeket nyújtanak*. — Először
Fog. (1845): begiinstigung. — Kedvezményes, begiinstigt Ball. (1857):
kedvezményezni, begünstigen Ball. (1890).
K edvezőtlen 1. egyenlőtlen.
K egy, A d a m i, 1760. (NySz.). — Megvan ugyan MA. és Pl',
szótárában, de az irodalom nem élt vele. „Ez a szó kegy, mondja
Dugonics, igen régi Magyar szó, de a magyar Szótárakból, sőtt a'
beszédből is kiveszett. Nem régiben visszahozta Kávai Miklós úr.
Annyit tészen, mint Jó-lelküség vagy cgyenes-szívííség". — A Mondolat ki gúnyolja.
Kegy-. E szót a régi nyelv összetételekre nem alkalmazta. Ügy
látszik, Baróli Szabé Dávid volt az első ki a gratiákat feyyszffeeknek
nevezte. (1792) — Bar. Vm. Tszt. a pensióra 1807-ben a keyyyénzl
kísérli meg, ugyanott kegyzsoldos is. A kegydíj, kegydijas csak az ötvenes
években jön divatba. - Fogarasi 1833-ban (DMM.) a patronust kegy
úriak s a jus patronatust kegyúrsági jognak nevezi; a kegyjel, kegylevél megvannak már a harminezas években (Tzs.); ellenben az egy
házpolitikai viták óta annyit emlegetett kegyszer egy kézi szótárunk
ban sincs meg, noha már Nagy János Hierolexicona (1845) is ismeri
K egyed, S z e m e te 1820.- E szó történetét Döbrentei (Külf.
Szinj. 1821. 1:112) így adja elő: „A magyar kénytelen a társalkodásbán mindég a sok különbféle hosszú titulusok említésére, mikor vala
kivel beszél, s ez nálunk az emberi osztályokat távolabb tartja egy
mástól, mint a többi európai nemzeteknél s a titulus örök említése
bizonyos hidegen elválasztó falat von közbe s az idegent nem szólít
hatjuk meg oly bizodaloimnal, mint a német, franozia s olasz* . . . .
„Szerencsém lévőn együtt lenni novemberben, 1820, Pesten Vitkoviesnál
gr. Majláth Jánossal, Szeiuerével s Thaiszszal, ez előjött, s minthogy
a szükséget nyelvünkben érzettük, gondolkoztunk kipótlásán. Szemere
a kegy-ct vélte legjobbnak, mert a régi idő úgyis ebből vette az
egykor tiszteletben volt Kegyelmedet, a mi utóbb Kelmed, Ked lett
s claljasodott. E szerint a Sie, Vous, Ella, Lei megszólítás nyelvünkön
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igy esnék : Honnan jő Kegy vagy Kegyed s ezzel meg lehetne szólítani
minden ismeretlent, minden rangút a sok titulus említése nélkül.
Tréfás megegyezésünknél fogva, én kész lettem jegyzésben ezt :i
Publieum cicibe hozni.” Eddig Pöbrentoi. — Az itt elmondottakat
megerősíti maga Szemere is. (Munkái 2: 257.).
A Kegyed azonban
Kazinezynak nem tetszett Kishcz (1831. 111. 7) irt levelében „a Diibrentei
által folyamatba hozni akart, de Kendhez kiizeljáró Kegyed*-et fity
málva említi. (Vö. Adal. 441).
Kegyelemdöfés. P. Horváth Lázár 1844 (Honderű 1:222):
gnadenstoss. — Rall.-nál (1854): irgalomdöfés. — A ezimszó először
OzF.-nál (1865); Ball. nál (1890) nincs meg.
Kegyelni.
S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.)
Réginekállítja.
Vö. figyelni. — ,Ez nem egyéb mint a megjobl.itott gegyelni, mclly
közönséges szó a Magyaroknál”. (Berzsenyi Dán. Versei 1816,2041.) —
A Mondolat rosszalja. Innen kegyelet, eleinte begiinstigung jelentéssel
Fog. (1836), fle már Fog. (1845) pietat is; kegyeidet, CzF. (1865). Diibrentei. 1844-ben a pietást a Jtegy névgyökböl eredő kegyül ige
után kegyület-wk akarta nevezni. (Honderű 2 : 288).
Kegyen.cz, H e 1m e e z y 1816 (Berzs. Vers. VIU): giinstling. —
.Kegyencz-királyné : favorit-königin*. (Társaik, 2 :1). — Valószínűleg
tőle van tséjenez is. — Tzs, (1835) még dőlt betűkkel adja.
Kegyesrend. — Első neve „Ahítatos oskolák szerzete, Révai
(Magyar Alagyák 1779); Sl.-nál (1868) kegyes oskolák: Paulynál is
1827 kegye* oskolák szerzete (Polg. igazg.); Nagy János (Hicrolex.
1895) a piaristákat kcgyiskolások, hegyiskolai, szerzeteseknők nevezte;
Sehirkhuber 1844-ben kegyes szerzetbelioek (Term.), de Purgstaller
1846-ban (Akad. Almán.) magát mát kegyes-rendi-nek nevezi. — Verseghy szerint kegyes nem pilis, hanem gratiosns, és a religiosus ordo
nem rend, hanem szerzet. (Lex. 328 és 347).
Kéj, A d a m i 1760 (NySz.). Nála
kény. — Elvonás az önkéjén,
maga kéje, kedve szerint* kifejezésekből. Fog. tejnél a kényre utal
(1836), holott Tzs. (1835) már megkülönbözteti őket: wonne, wollust,
kéj, willkiihr: kény. Vő. Ny. 28 :125. — Összetételei; kéjhölyy (Jelenk.
2 : 536) Ugyancsak Tzs. (1835) megvan már kéjérzet, kéjes, lcéjdús, Icéjmámoros, kéjteli, kéjletiny. kéjvadász, kéjhajó, kéjház. kéjuUizás,
kéjkastély stb; 1836-ban kéjelem (sehwelgerey, delieatosse); kéjelmes,
delieat, Fog.; ellenben Tzs. 1838 a kéjelem és származékainál visszautal a
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kényelemre s Ballagi csatlakozik hozzá, ellenben CzF. fenntartja, a
kényelem s kéjelem közti különbséggel. — Kéjsóvár Ball. (1854); kéj
vonal Ball. (1881); kéjssomj, Ball. (1890). — Kéjencz, 1. kegyencz.
K éjelegni, K a z in c z y (Ered. műnk. 1: 3): .Tenger virág nyílt,
sokan jöttek s kéjelytek színük lángjain”. — Helmeezy a Társal
kodóban .udvarolni" (kurizálni) értelemben is használta: .a tánczvigalomban kéjelgo fiatal jogászok*. — Szontaghnál 1843 (Propyl. 46):
.Róma örült fényűzés és kéjelyés fészkévé lön*. — Ball.-nál (1881):
delnőnél kéjelkedni. einer Dame den ,Hof“ maciién.
K elengye, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.): .Mindaz, a’ mit a'
leányriynl vagy legénynyel adnak a sziilck, mikor kiházasitják". —
SzD.-nál *-gal. - - Eredetére nézve Vö. Ny. (13:262 és 28: 399). —
Kelengyázni, ausstaffiren Fog. (1848).
Kelet. A régi nyelvben az „oriens* mindig napkelet. — Ez
értelemben kelet először Sl.-nál (1808): dátum értelemben pedig Fog.
(1842); ugyanitt keltezni; datircn.
Keleti, orientalis SÍ,
Keletkezni. E szó sincs meg a régi irodalomban (NySz.). Elő
ször llorányinál 1779 (Koporsó-Épiilet 155): .az új hékeségnek nevel
kedése Károlynál; vezérlése alatt keletkezett”, és Kresznerics szótárá
ban (1827): intervenit, exoiitur, enascitur, bizonyára a nép nyelvéből
véve. — Ugyan ő nála elkeletkezik: elmegy, vagyis az elkövetkezik, ere
deti alakjában. Vö. Kassai (Szt. 3 : 131). — Ugyanezt bizonyítja a Bar.
Vm. Tszt. (1807), melyben a metempsyehosis (a mai lélekvándorlás)
lélekkeletkrzéxnok van nevezve.
Kellék, D o h o v ic s V a z u l 1831. (Phil. Msz.) Nála a requisitum voltakepen meykellék, de már 1838-ban (Tzs.) igekötö nélkül,
és dőlten szedve. — Kellékesni, orfordern Fog. (1845).
Kellem, K a z in c z y 1793 (Herder Paramythionjai): ,Itt is való
ságos görög Kelletnek lebegnek, mint az ö szép meséiben*. Kazinczy
(Munkái, VII. Gloss.) a kelek igéből akarja származtatni. — Sí. kihalt
szénák gondolja, holott nyilvánvaló, hogy csakis elvonás a kellemes
ből. —Verseghy (Tiszta Magyarság63) rosszul formált szónak mondja.
Kellett,tele». anmuthlos Fog. (1845).
Kellemesíteni, H o rv á th Ád ám 1788. (M. Muxeum 1:44):
.Zúgó lármával kelletneéUellék a vizek az éjjelt*.
KeUemetleníteni, B c n y á k Bern át 1783 (Okos Elm. 42):
.Szinte azon hibák s fogyatkozások kellemctlenUik vcnségekel*.
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Kelme, £ d e r J ó z s e í 1801. (FP.): ,-Materia, Stoff, jede Mate
rié, ans weleher ctwas wird". — Ua iga*, székely szó Volt, „textus*
m g . m g.
„El is megyek ós addig kémkedem,
Hogy megtudására annak verekedem".
A kémelkedik syneopéja. Vö. \y. 27:158.
Kémlelet. Előszói- Bar. Vni. Tszt.-ban (1807): próba, vizsgálat
jelentéssel. Fog. (1836): forsehnng. Ezt megrövidítve : kémlel, experi
mentum Kunosa 1835 (Gyal.l.
Kémszer Bugát, Szh. (már Nyúlásnál
1800: kémeszköz); kémvessző Bugát (Orv.); kémszemle Ball. (1872).
Kén. — üűMbttOI és kényyertyától különválasztva eliiször Sl.-nál
találtam. Nála már kénbiiz, kénes, kénfonál is. — Kénsavany, ós kénezni
Kovács lliháÍvnál 1807 (Chem. 1:161 és 3:145.). — Megjegyzendő,
hogy a nép csakis kinyyertyát mond és soha kényycrlyúl s viszont
mindig kénköyei és soha kinkéivét.
Kenetes. A régi nyelvben am. kenőrsiís, gesohmiert. — Nagy János
Hierolex. (1845) sermo cum unctiono : kenetes beszéd ; uiictione plenns :
kenetteljes.
Kenetes, salbungsvoll Ball. (1854).
Kónyóllítmány, Bugát 1836. (Tscharn. és Szb.): „hypothesis".
Határozottan magáénak vallja. — Szótárban először Ball. (1857).
Kényelem, H e lm e c z y 1816 előtt (Berzs. Vers. Vili). Alkal
masint a kegyelem, szerelem, fegyelem, figyelem analógiájára. — Ké
nyelmes Kunoss 1834 (Szf.); kényelmetlen, (Tzs. 1838).
Kény-élot, B a r ó ti S za b ó D á v id 1779 (PH. 1:159). —
Sl.-nál vita volnptuosa luxuria, iiiollities.
Kémjmrz, Ball. (1890).
Kényeztetni. — Ez igéhez a régi irodalomban (a NySz. szerint)
az el igekötő nem járult. — Először Márt. (1799).
Kényszer, S á n d or Is tv á n 1801. (Sokféle 7:205). — Hely
telen elvonás a kénszerit, Mnszeril (mint ö mondja, tanszerrel reá hajt)
igéből. Verseghy pedig (Lox. 68) azt hiszi, hogy a kényszeríti» „kéuyszoritás" helyett mondatik. — Sí. médium coactivum. Vö. Adal. 261. —
Kényszerű, kényszerülni Ball. (1857).
Kényúr. — Kényuraság legelőször Bar. Vm. Tszt. bán (1807)
„despotia" értelemmel; kényúr Kisfaludy' S. (Műnk. 4 : 42) és Kunoss-
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nál 1834-ben (Szí.) tyrannus, szelidebb értelemben véve ; kényúrilag, despotisch Xzs. (1835); kényuralom Fog. (1845). — Kényúrhndni Ball.(1890).
Képelni, K a z in c z y nál képi# mesterségek: bildende kiiusto
(Pandckt. 5 :14).
Kovács Mihálynál 1825 (Phil.); fonnare, alaldtni,
idomitni. — Plastische kunst: képlő művészet Toldv (Máz. 1858);
plastisch : képlékeny Ball. (1890); ugyanez előbb álnrázmányos, képző,
képzői Ball. (1854), sőt képzetes is (Phil. 1831-ből).
Képes. Régi jelentőseit 1. a NySz.-ban. Ezek között a maihoz
legközelebb jár a „quod fiori potest, möglieh*. A SzD.-nál idézett
mondásban: „nem képes magamat erre adnom, vagyis nem cselekedhetem" még a régi jelentés van meg, de már áthidal az újra: „nem
vagyok képes". — Faludi már egészen mai szokás szerint mondja:
„A kik ily képes emberek, megérdemlik, hogy a kormányt igazgassák) ;
SzD. ezt a képes-t tehetősnek értelmezi. Mindamellett Mártonnál (1807)
nem képes még annyit tesz: „nem illendő, nem tisztességes".
Fejérnél (1810) képesség am. facullas s Verseghy megjegyzi (Lex. 178),
hogy szokottabb lett volna a „tehetség" szóval élnie. Mártonnál (1823)
már a „faltig*1, ügyes, alkalmatos, képes valamire; ich bin dér saehe
niclit fahig: arra nem vagyok képes, azt nem tehetem, nem telik
tőlem". — Brassai állítása, hogy a mai értelmű képes semmi nem egyéb,
mint a „capax'-nak Likistván — Liehtenstein féle travestáláss (Ny.
1:162) tréfás ötletnek megjárja ugyan, de a nyelvtörténeti fejlődés
világánál komolyan nem vehető.
Képesíteni: qualiiieare, Kimoss 1835
(Gyal.). — A NySz.-ban levő képesítgel értelmezése hibás.
-képes. A —képes végezetii melléknevekre egyetlen egy példát
sem találtam a forradalom előtti szótárakban. Az , arbeitsfabig" :
munkabíró; a „waffcnfShig: fegyverfogható; a „a zahlimgsfiihig" :
fizetni képes, stb. — Az első fecskék Ráthnál (1853): fizető-képes és
határozatképes; nyomban titánok: nyugdíjképes, munkaképes, Uvnképes
Ball. (1854); szolgdlatképes, Ball. (1857); fegyverképes, harezképes,
hitelképes Ball. (1872); szavazatképp, Ball. (Telj. Szí); hadképes Ball.
(1890). — Életképes, fizelésképcs. párbajképes, udyarkcpcs, noha gyakran
olvashatók, nincsenek meg a szótárakban. — Munka-képtelen Ball.
(1872). - Vö. Ny. (0 :1).
Képezde, S o lt é s z D á n ie l 1846. — „E szól, Soltész Dániel
szegedi pályatárs indítványára, 1846-ban, a pesti Dunapartnál induló
félben levő hajón, a tapasztalásszerzés végett állami költségen Bajor
országba utazó tanárok hozták létre". (Paed. Szeml. 2:99 és Ny.
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27 : 81). — Fog.-nál (184.ri): praeparande: előkészítő tanoda, bószülde. —
Iliv. Mszt.-ban (1845-ben): praeparandiale institntum, képző intézet;
ugyan e szót ajánlotta a Ny. (4 :100) a képezik helyett. — Tanttóképeziie
Ball. (1854). — Tanárképezde nincs egy szótárban sem.
Képezni. A régi nyelvben ain. „képzelni, jelképezni, képében
megjelenni, ábrázolni*. (Ny.Sz.). - Szarvas Gábor állítása (Ny. 1:403,
404), hogy a képezni igének mai formálni, alkotni jelentése is megvolt
már a régieknél, tóvedéson alapszik. A Pázmántól, Barátitól idézett mon
datokban a kiképezni igének ugyanis nem „efformo, effíngo8, hanem
, ábrázolni, clötiintetni* az igazi jelentése. — Mártonnál (1803) bilden
am. 1, formálni, kiformálni, 2. tökéiletesiteni, pallérozni; de már
(1823): képezni, vagy fo rm á ln iHa tehát érdem volt, mint Szarvas
áUitja, hogy a képezni igét mai jelentésével ruházták föl, ógv ez az
érdem mégis a nyelváj ltoké. — Kiképezni, ausbiiileu Tzs. (1888);
előképzés, előképzettség Ball. (1854); képződni Fog. (1836).
Képírás, K o v á c s M ih á ly 1825 (Phil.): hieroglyphus.
Képlet, Bar ez a f a l v i 1815 (Szemere Följegyz. közt 1:255)
,,egyképletes, sokképlcles: simplex, multiplex". Maga a képlet Bugátnál
1833 (Orv.): gebilde, — Előbb képeiét, de már (Phil. 68 1.) és Fog.
(1836) képlet: amott figura, itt vorstellnng, és (Tud. tár. 17: 2) képlet.:
gebilde. — Kunossnál (1835) schcma.
Az ige váltakozik Bugáinál
képiilni-vel.
Tzs. (1838) képleg: képleges: biltllieh, ligüriich, metaphorisch ; Fog. (1845) hépkgestt: metamorphisirt; képlelni vorstellen;
képlet: tvpua, formel; képletes, képlett, typisoh.
Képtár. S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „képesház, képház,
képestár, képtár, pinaeotheea, bildergallerie". — Ügy látszik, a jelen-

t ó^ *Képviselő)
^ . r^ K
HivrS á n d or Is tv á n

cíín o

18081 (Told.): repraesentans,
viearius, viees gerens. — Georehnól a plcnipotcntiarius: meghatalma
zott képviselő (Honnyi törv.) — Különben már Faludinál is : „kezet ada,
hogy képéi fogja viselni és remélli, hogy győzedelmesen. (TE. #86.
NySz.), sőt a Székely oklevéltárban is: „a székelyeknek személyeket
és képeket viseljék. — A régi nyelvben: képebeli. (NySz.i. — Képviselet
(Jelenkor 2:246). — Képviselni Kiss M. 1844.

Képzékeny, Szem ere (Műnk. 3:118). „A bildsamn nem jó
volna-e ez a szó: képzékeny ?“ — kérdi Kazinezytól. Ez utóbb maga
is élt véle. (Ny. 10 :175)., ,
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Képzelegni. A Phil. Szt.-ban 1831-böl megvan már képzelgés,
imaginatio, képzelgés: ohimaericus. — Kunosánál (1834) képzelgő:
phantasta. — Fog.-nál (1836) képzeleg: fantasirt.
Képzelem, P e th e . F e r e n c z 1812-ben (Honnyi Lev.) a poé
tát. Kazinczy nagy megbotránkozására (Lev. 10: 304), képzelmésznek
akarta nevezni, s ebből következtethető, hogy a képzelem főnévre is
gondolt, noha nem tndni, mily értelemmel ruházta volna fel. — Kép
zelem, iantasie, először Tzs. (1835), még dőlt botükkel szedve. - Fog.
1848) fantasie, einbildung.
Képzelet, B á rá n y P é t e r 1791 (Ny. 10:309). Nála: ideale ;
SzD.-uál értelmezés nélkül; Sl.-nál phanta-sma v. opinio, perstiasio:
Lánghynál (Phil. Míísz.) phantasia. — Fejérnél imaginatio cs imago. —
Verfieghynél (Les.) iinaginatum, das cingebildete.
Kcpzem ény. G e l c j i K a to n a Is tv á n alkotása. (NySz.). -Sí. hozta ismét divatba. — Kunosánál képzeményes, képzelek#: imiginarius (Gyal).
Képzet, Be n y ák B e r n i t 1783 (Okos Elm. 126): voretellung;
Horvátli Ádámnál 1789 (Phil.) idea, ugyanígy Barczafalvi (Tud. magy.
31), Sí., Köteles, Ruszéknél. — Thezarovichnál: imaginatum. —
Képzetes (Phil. 1831-böl) formális, vagy ideális, sőt plasticus is:
ugyanez Ball. (1857): imaginar.
Képzettség V e r s e g h y 1820 (Lex. 115). Nála am. idealitas,
ideallsmns. — Mai bildung, euitur jelentése Fog. (1845).
Képződmény, Szabó József 1848 (Bány ): formaiion,gebilde.—
„Nem helyes szó, mondaná a Debr, Gramm. 1795 (304), mert ez a
végezet mány, mény, mivel végbe vitt munkát jelent, tsak tselekvö
igék mellé tétethetik*. — Képződni 1. képezni.
Képző-művészet. K o v á k D á n ie l 1833. (Társ. 294). Nála
még képező művészet : bildende Kunst. — Tzs. (1835) képző erő stb.
Kérdemény, S c h ir k liu b e r 1858 (Toldv, Msz.): probléma;
kérdeményes: problematious. — Nagy Ján. (llierolex); kérdetes; ez
pedig Fog.-nál (1836): zűr frage gehörig.
Kérdéses, Már 1807-ben Pest m. Tiszti Szótárában quaestionatus
a. m. kérdéses. — Ellenben Versegliyuél 1820 (Lex., Phil.), a calcchesis
vagyis a kérdezgetös tanítás am. kérdéses tanítás. — Fraglieh, Tzs. (1835).
Kerékpár. A Nyr. (12: 182) szerint a budapesti főkapitányság,

Kérelmezui—Kereskedelem

J.71

az Egyetértés szerkesztősége (Tóth Béla?) tanácsára, nevezte el a
bicziklit kerékpárnak 1883-ban — Szarvas Gábor Nyr. (12:134) külön
ben helyeselte a kerékpár szót, valamint a kerékpáron, kerékpározni
továbbképzéseit is.
Kérelmezni, ü e l.m e c zy 1834 (Jelenkor 75): petitioniren.
Kéremény. Noha e szó megvan már MA.-nál is, a XVIII. század
végén teljesen ismeretlen volt. Kitűnik ez a következő csúfolódásból:
.Az eránt való kéreménnyét, hogy e' mi Városunkban ez idő szerént
való eseményekről, és az én tanulmányomnak is fojatnattyáról tudó
sítsam : annál nagyobb örülményemre vagyon tellyesiteni, hogy igy
ezen tsekólly irományommal, minapi igémtényem szerént, mutatványt
adhassak arról, mire mentem a Magyar Nyelvben xx-l)ól ide lett
érkezményemtől fogva. “ (Szaklányi: „éjj magyarság szerént írott levél1,.
Magy. Merk. 1795 : 41 L)
Kereskedelem, F o g a r a s i 1842 (Jogt. M. Sz. K.) cotnmercium. — Kereskedelmi, commerzialis (Keresk. Szt.). — Talán egyetlen
főnevünk, három szótagií igéből -alom, -elem képzővel.
-kereskedő. Az efféle összetételek, mint borkereskedő, gabonakereskedő, vaskercskedő a régi nyelvben ismeretlenek voltak; rendesen
az áros szóval éltek; bor-áros, gabona-áros, vas-áros. Noha az árosság
régente nemcsak eladást, hanem vevést is, tehát általában kereskedést
tett, az árul ige rokonsága az rfros-ra lassanként rákenyszeritette a
kizárólagosan eladással foglalkozás jelentését. Az adás-vevés fogalmát
jól kifejezvén a kereskedés szó, a lőval-kereskedő (PP), rabszolgákkal
kereskedő (Márt.) kezdett divatba jönni a lókupecz meg az emberáros
helyett. De ha a bornak, gabonának, vasnak van árosa, akkor lehet
ugyanazoknak kereskedője is, s igy ép oly jogosait szó : a borkeres
kedő, mint a bor-áros. E gondolatra, úgy látszik, csak a jelen szá
zadban jöhettek, mert som SzD., Bem Sí. nem ismeri a -keres
kedő-féle összetételeket. Az ortliologus Kresznericsnél meg csak a
borkereskedőt s a könyvkereskedőt találom, de igen tanulságos Márton
1816-üri és 1823-iki szótárainak e részben való összehasonlítása:
pferüehandel: lóval kereskedés (1816), lókereske.dés (1823); tncbbandel:
posztóval-kereskedés (181fi), posztó-kereskedés (1823); oohscn-liiindler :
ökörrel kereskedő (181G), marha-kereskedő (1823); woll-hSndler: gyap
júval való kereskedés (1816), gyapjú-kereskedés (1828) stb. ÍTgy látszik
tehát, hogy a -kereskedő végleges győzelmét 1820 tájára tehetjük,
noha Márt.-nál már 1811-ben (Ny. 30: 141) is megvan a borkereskedő.
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ellenben a könyvkereskedés, a mit Kreszn. PP.-ból idéz, nincs meg
PP. egyik kiadásában sem.
Kereslet, F o g a r a s i 1812 (Jogt. Mszk.): commcrcium.
Sem CzF., sem Ball. (Telj. Szt.) nem ismeri. — Először Ball.-nál (1881):
nachírage, begehr értelemben. — A kínálói, analógiájára készült s a
let egyenest fitggedt a keres igéhez.
Kérész, F ö ld i 1801. (Term. liist.): ephemera, tagtbierrben. —
A nép nyelvéből ?
Keresztmetszet, G yB ry S á n d o r 1832 (Matb. Szt.): sectio
iiuvii, quorscbnilt. Kálavoltaképen kereszlmelszés. Először Fog. 1848.—
Kereszttűz, krenzfeuer Fog. 1845.
Keresztnevek.
Ezeken Dugonics kezdte meg az újítást,
mikor az Adélt, Adelkát, hogy Eteléhez hasonlítson, Etelkára változ
tatta. (L. ezt). — Aranka, Fog. (1830). (!zF. megjegyzi, bog}'- az arany
szóból van képezve, valamint a latin Aurélra aurámból. — Arszlán,
Leó (L. ezt.). • Benő, a szótárak szerint Benedek, a közéletben Ben
jámin. — Bádog. Holdéig: Félix fordítása Fog. (1836). — Jiolda, ugyan
így a Beatrix fordítása akart lenni Tzs. (1838).
Döme, Damiahus
Tzs. (1838). OzF. megjegyzi, hogy „némelyek a Dömötört is ekképen
rövidítik*. S hogy a zavar teljes legyen, a dominikánusokat is dönté
seknek nevezik. Ball. (1890) - Ede, Eduárd Ball. (1854). - Ernő,
némelyek szerint Emestus, mások szerint Irenaeus, mondja CzF.;
ez utóbbi ma Jernd.
Frigyes, Friedrich Fog. (1845). — Géza
(1. ezt), — Győző, Vietor Ball. (1854): Nagy, llierolex. (1845)
Vietor: Gerti: Vietoria: Geröke, noha Gerti mér PPB.-nál am. Ger
gely'.
Hajnalka (1. a Soma csikkben); — Lépői, Tzs. (1838),
már PPB.-nál Lipolt.
Manó, Ernáiméi Ball. (1857). — Mór, Mauras
(Trattncr Kalend. 1828). — Xándor (i. ezt).
Hadó: „Gyarmattal
Sámuel szerint am. a latinos Conradus: némelyek újabb időben Rudolf
helyett hibásan használják'. CzF. (1870). De minthogy radó, mint
közszó, am. stüuker, raufbold, más alkalmasabb nevet kerestek s ezt
valószinlíleg az F.mel-Ilésö családnévben találták meg, az elörészt az
.líisclíM-rc, emezt pedig, Rezső nek írva, Rudolfra, alkalmazván. (Az
Akadémia Alnianaehjában 1887 óta). — Soma (1. ezt). — Szende,
Mansuetns Ball. (1864). — Szilárd, (1, ezt). — Vidor, llüarius (Trattner,
Kalend. 1828). — Érdekes lenne kikutatni, hogy az újabb időkben
kik nevezték magukat leyeí^ször~Ahnos, Arpti(IVARTtiC.Réla. Elemér,
i. Szabolcs, Tihamér, Zolltittnnk s’tb.

Keret—Késlekedői
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Keret. J ó s ik a 1853 (Eszther): .ráma; képkeret: képráma. Ha
a tcerítni szó jó, akkor a keret is jó. mert kör, körítés, kerítés sza
vakból származik1
' . VB. Ny. 27 :117 és Tsz.
Keringő (walzer) Kazinczy 1815 (Műnk. 9; 59). Nála kerengő.
VB. Ny. (4:541). — Hclmeczy 1833 (Társaik. 57).
Kérni. - Föl igekötövcl a régi nyelvben egészen mást jelen
tett, mint ma. ..Pénzt kérni föl“ : ferre ab aliquo argentinn. — ,. Könnyű
fölkérni, de nehéz megfizetni*. (NySz.i. — Még Faluéinál is igy. Sl.-nál (1808) „fölkérni a várost“ : urbem provocare ad deditioncm. —
De már Kreszn.-ncl (1827) fölkér: petit sibi dare : s végre Tzs. (1835):
auffordern.
Kertészet. Sl.-nál, sőt Tzs. (1835) és Fog. (1836) még kertészség, de Tzs. 11838) már kertészet. — VB. -ászát, -eszet.
Kerülék, Dugonics 1784(Tudák.): ellipsc. Diószegiek 1807-ben
(Füv. 35) az ellipeis legalkalmatosabb magyar nevének a ktirkört talál
ták, mert két pontból íródik le és ollyan, mintha két kör olvadt volna
benne egygyé. — Bugát (Szh.) a kó'rkört a rei significatae optime respondens-nek ítélte.
Ugyancsak Diószegieknél körkörös; elliptikus. —
Ma már sem a kerülék, sem a körkör nem é l; visszatérünk a nem
zetközi ellipszisre.
Kérvény. Először 1845-ben Fogarasi szótárában találom : .bitté,
bitlgesuch, petition* jelentéssel.
Kérvényezni, petitioniren, Ball.
(1851), előbb kérelmezni Fog. (1848).
Keserédes, Kazinczy.— Megvan Mártonnál is (1811): bittersiiss.
— Szemere Feljegyz. (1: 230) Csokonainak tulajdonítja, mire Kazinczy
sajátkezűkig Írja oda 1815 szept. 20-án: „Kazinczytól ezen deák szó
hasonlatosságara: duleamara.
Késlekedni, Bugát 1833 (Orv.): „postponere" - A régi nyelv
ben .késelödni, kcslödni*, Faluéinál késedelmeskedni (Ny§z). — Fog.
nál (1836) késlekedni am. késkedni, vcrwcilen. — Tzs. (1838) még
nincs meg. — Fog.-nál (1836) ezenfelül még késelgeni, késengeni is
-kész. — A „-hereit* vagy ,-fertig* végezet8 német melléknevek
szolgai lefordítására az első példát Folnesicsnál találtán) 1807-ből;
szolgálatkész (Alv. 1. lap). — Ezen és a harczkész-cn kívül nem is
igen került több a szótárakba, noha az áldozatkész, feleletkése, hadkészen, sajtókisz még ma is kísért néha.

Készítmény—Kézbesíteni
Készítmény, B a ró ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). Sl.-nál
artefactum; Fűg.-nál (1836): praparat, fabrikat, erzeugniss.
Készlet, Helm eczynél (Jélénk.) pénzkészlet am. „árfolyam”. —
Fogarasi 1843 (Keresk. Szt.)r vorrath. — A let függedt a kcsz-be.x,
mórt a bányászok készclni igéje (gar maciién) nincs vele semmi kap
csolatban s jóval későbbi keletű is. — Kódkészlet, besteek Sira. B.
Készülék, S z t o e z e k 1850 (Toldy Mszt.): apparat. — Bugái
nál 1836 (Tseh.), sőt még Jedliknél is 1850 (Term.) készület; -Vagy
Jánosnál (Hierolex.) készülmény.
Kételegni, K n n o s s 1835 (Gyal. és Szf.): verlegon seyn.
Kételyén: pcrplexitas. — Fog.-nál (1836) verlegen seyn és zweifeln, —
A kételkedni ige akkor divatos mellékalakja. - VB. -g = -kedik.
Kétéltű, amphibium. F ö l d i 1801. (Term. hist.) — Az arnpliibium PP.-nál „vízben és földön egyaránt élő állat”.
Kétely. Először K is s M ih á ly Szt.-ban (1844): zwcifel.—
A miként eiszálkndni-bél lett a viszály, velélkednibiit a vetély, ép úgy'
lett ez, elvonás útján, a kételkedm.-bij]. — Pulszky Foronez (Élet. és
korom 1:209) azt állítja, hogy B. Eötvös Józseftől való.
Kétértelmű, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.) és Márton 1803
(Szt). — Amott aequiyoous, itt ngyanígy doppelsinnig. — Az aequivoeus PP.-nál „sokfélekép magyarázható".
Kétkedés, V e r s e g h y (Szemere, Műnk. 2 : 257). A. kételkedésbői rövidítve.
Kétlakú: amphibium. — Szemere (Miink. 2 :257) valamint Kovács
Mihály (Chcm. 3:145) szerint „ezt a szót Földi orvos tsinálta: a
kiről azt ítélem, hogy a" legigazabb első orvos Magyar Iró“. A Ter
mészet-históriában azonban, melyre Kovács hivatkozik, nem kétlakú
hanem kétéltű van. — L. ezt.
Kétleni. Megvan ugyan MA., PP.-nál és utóbb Adatainál is (KySz.),
de Kazinczy megjegyzi, hogy csalás a nem kétlem járta azelőtt:
„quod unice fnit in nsu, ad omnes casus ct tompora". A NySz.-beli
adatok csakugyan ezt bizonyítják.
Keverék, F a In d i 1748. — A NySz. szerint nála van először. —
SzD.-nál am. habarék, zagyvalék.
Kézbesíteni 1. szembesíteni.

Kezdemény—Kibékiteni
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Kezdemény. Először Bar. Vm. Tszt-ban (1807) „seeleton” in
sensn translato jelentéssel. — Thewrc^k Emil (Ny. 10 :174) azt állítja,
hogy a mai értelemben atyja használta először, de nem mondja meg
hol ? Én a Társalkodó I, kötete 21. lapján és a Jelenkorban (1:221)
találom először „initiativa” jelentéssel. — Ugyanígy Fog. 1833 (DMM.). —
„Beginncn, untemchmung” Tzs. (1835). — Kezdeményezni Ball. (1872).
Kezdetleges, J ó s ik a 1853 (Eszther): „primitivus: kezdeties
egészen mást tesz”. Vö. Ny. 27 :117 ; de nem mondja meg, hogy mit.
Kezelni, S á n d or iB tvá n 1808 (Told.): manipularo - Meg
van Pest Vm. Tiszti Szt.-bau is (1807.). — Nyelv-kezelés CzF. (1807);
hozzáteszi azonban : „nem igen ajánlatos összetétel, mert a „kezelés”
szó nagyon anyagi működést előfeltételez”. — Szarvas Gábor (Ny. 14 :
407) Baksay ellenében) pártjára kelt.
Kézirat, S án d or I s t v á n 1808 (Told.) — Szemere írja
Kazinczynak (Műnk., 3:89). „Szűr-szüret, tehát irat, kézirat ?“ —
Továbbá (2: 251): „a kézirat fogja bántani fülét, mert ez a szó, a
maga at végezetével még új. Megváltjuk, hogy minket is kedvetlenül
érinte meg ez a szó, midőn legelőbb hallók, s azt kérdők magunktól:
ha ezen változtatásra volt-e szükség ? Do az -ás és az -at nincsenek
értelem nélkül, s a kézírás is bánthatja fülünket a három aceenttel”. —
Kézjegy, manupropria CzF. (1865).
Közmű, M árton 1803. (Szfc.) „manufactur: kezűnív, kézmív. —
A régi irodalomban kézműves sincs meg, csakis kézi műves. (NySz.) ~
Kézműzet, manufactur Fog. (1845) a művezet fn. összcráutásából.
Kiadvány 1. Feladvány.
Kiállani. Ez igenek „elszenvedni, elviselni“-féle jelentése a régi
irodalomban ismeretlen volt. (NySz.). — Megvan már Mártonnál (1799):
„ausstehen” alatt; unausstelilioh, kiállhatatlan. Vö. Sí.
K iállítani. A NySz.-ban nincs meg. — Mártonnál (1803) ausstcllcn; kiállítás: ausstellung. — Tzs. (1838) zu standé bringen is.
Kiáltvány, S z o n ta g h G u s ztá v 1834. (Math. S zt); proclamatio. — A kézi szótárak közül először Hali. 1857.
Kibékíteni.
Sem ez, sem békíteni nincs meg a régi irodalom
ban. Vö. NySz. — Békíteni, Sí. (1808); megbékíteni, öszvebéJciteni Kreszn.
(1827) ; kibékíteni CzF. (1865).
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Kibocsátvány, B a ll á g i 1851 (Leguj. m. szav.): „eriasg* :
bocsátvány, kibocsátvány.
Kicsapongás, F o g a r a s i 1833 (DMM.): excessus. — Előbb
kihágás, kikapás. (Törv.)
Kicsinyes. — Megvan már 1772-ben Vajdánál, „minutus" érte
lemben (Kreszn.), de a NySz.-ból kimaradt.
Az újabb szótárak
közül először Ball.-nál (1854): kleinlieh. Ugyanez Fog. (1845) am.
kicsinyletes, — Kicsinykéim, Kall. (1854).
Kicsinyítő, diminutivum a I)ebr. Gramm.-bán (1725) kitsinyitö
vagy alatsonyüá (164). — Gyarmatidnál 1784 (Nyelv. mcst. Cü I.)
kicsinyxő.
K idolgozni, Sándor István 1808 (Told.). — Az „ansarbeiten*
szószerinti fordítása.
Kidrágítani, G y u la i F á i 1900. (TolnaiMagy. Szt.): kisteigerolui. A Magyarító Szótár tárgyalásakor ajánlottá a M. Tud. Akadémia
Nyelvtud. Bizottsága ülésén.
Kiegészíteni, F o g a r a s i 1833 (DMM.): inlegrare, erg&uzen. —
Kieyészitmény Ball. (1864). — Kiegészülni CzF. (1865).
Kiemelkedni, F a I u d i 1748 (Műnk, 12). Sem Szí)., sem Sí.
nem ismeri. — A NySz.-ból kimaradt.
Kiépíteni, F a 1u d i (Műnk. 334., 665); u. o. kiépülni. — Talán
a nép ajkáról, noha sem SzD., Sí., som Tsz. nem ismeri. - A NySz.ból kimaradt.
Kiérdem elni, C z u e z o r - F o g a r a s i (1865). — Bailagi (1890)
évi szótarában sincs meg.
Kiérdemült, az „eineritus” szószerinti fordítása. Először Bar.
Vm. Tszt.-ban (1807). — Egy kéziszótárunkban sincs meg (Ozimsz.),
noha különösen a protestáns lelki pásztorokról gyakran mondják.
Kifogásos, Im re J án o s 1831 (Phil.): exceptivus. — Szótárüag először OzF. (1865). — Kifogástalan, Ball. (1864). — Kifogásolni
Ball. (1881).
Kifütyülni, F a lu d i (NySz.).

Sí. cxsibilare, auspfeifen.

Kígyózni. Sem NySz., sem Kreszn. nincs meg. — Először Tzs.
(1835). — A scldUiigeln fordítása.

Kihallgatni—Kilincselni
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Kihallgatni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told). A régi nyelvben
ismeretlen. - Mártinál (1823): „kihallgatván mind a két félt'; de
ugyanitt s le egész Ball. (1800) az amlienz: meghallgatás. — A inai
kihallgatás először SimB. (1899).
Kihasználni. — Kgy szótárban sincs meg egész Rali. (1890-ig):
a Ny. már 1879-ben (34 1.) megrótta, mint az „ausnützen" fordítását.
Kiképezet, Be n yák Bern át 1783 (Okos Elm. 128): „planum, mivel ez more elme-béli rajzolás arra végre, hogy valaminek
megtétele képeként hozzá alkalmaztatódjnn." — Kiképezni, ausbilden
jelentésben Tzs. (1838).
Kikérdeni, kikérdezni Amaz S án d or Is tv á n 1808 (Told.
inquirere); emez Bar é ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.)
Kikezdeni, M árton Is tv á n 1796. (Kereszt, theol. mór.)
a paragraphust faltereinek nevezte, a mi Vcrseghyt (Lex. 332) a
következő észrevételre indítja: „az én vélekedésem szerint az át, be,
fel, ki, te, öntve, szél és vissza elösnócskákat a terí igétől még a
józan Bogién is eltiltja'.
Verseghy bizonyára túloz, mert a kikezd,
felkezd megvan a nép nyelvében is (Tsz.), de tény, hogy a szótárak
egész 1848-ig a kezd efféle igekötőit nem ismerték. - Az új kikezdéx
vagy bekezdés (alinca) esak 1872 óta (Ball.).
Kikövezni, Báró ti S za b ó D ávid , 1792 (SzD. 272): .ki
kövezett út'. — Ez ige megvolt a régi nyelvben is, de más jelen
téssel (NySz.): mit steinwiirfen hinaustreiben.
Kiküszöbölni, B a r é t i S za b ó D á v id 1792 K isrt- Szt.).
Nála a. m. kikergetni, s így alkalmasint az „eümmare* szó szerinti
fordítása, noha a Sl.-nál előforduló küszöbölni (domo, v. cubili exigero,
expcllere) népies eredetre látszik utalni. Vő. Tsz. — A mathematikai
értelemben vett „climinatio" Dugonicsnál, Pethénél kiirtatm, Bresztyonszkynél kizárás, a Közh. Esm. tárában kiirtás, és csakis a Toldyféle Tud. Miisz. (1858) honosítja meg a mai kiküszöbölést.
Kilátás. — Mártonnál még (1799) és SÍ. (1808) csakis; prospeetus,
aussicht. — A jövendőre vonatkozó .anssielit" Kázinczynál s még
1833-ban is (Jelenkor 810) kinézés: „törvényes szökésink virágzása iránt
most és jövendőre biztos kinézések vannak'. A Mondolat rosszalta. - v A fct/dfós-nak ez az értelme, ógy látszik, csak 1833 körül honosod
hatott meg.
Kilincselni. A régi nyelvbenkilincsezés am.eolligatio,eopiilatio.—
Szitv: Nyelvű,jít. Szótára.
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SzD.-nál (1792) kilincselni am. zárni : leleilincselni az ajtót; ugyanígy
Ball. (1890). — Legújabb időben az „antichambrirozás“-ra ajánlotta
valaki a kilineselésl. (Ki és hol?)
Kímélet. Meg volt a régi irodalmi nyelvben is, takarékosság,
fösvénység értelemben (NySz.). — Meg SL-nál is : kémélletle.nség;
prodigalitas, exccssus. — Mai értelme (Jelent. 1: 509) kiméllel (discretion). — Kímélet (scboming); kíméletes (schonend); kíméletlen
(selioimngslo%| Fog. (18361 és Xzs. (1838).
Kimerülni. Klőszőr Ball -nál (1854) ersehőpfen : kimerülni, clgycngülni; erschöpft: kimerült.
Kinálvány, S t e t t n e r 1832. (Vált.): „Kínálást magában fog
laló iromány". Vő. Szf. — Kínálat Tzs. (1835).
Kínálkozik, először
Sl.-nál (1808), azelőtt kinálkoiUk NySz.: ugyan így még SL-nál táplálkndik. Dugonicsnál (Példabeszédek, 2 :187) törülködiic.
Kincstár. K en yá k B ern át 1780 körül (Vö. Ny. 30 : 426). —
A Dcbreczcni Gramm, rosszalta. — SzP.-nál „kincstáros“: kulcstartó. —
Kincstárnok Tzs. (1835) és Kunoss (Gyal.).
Kinevezni. — A NySz.-ban csak egy adat van rá a régi iro
dalomból: „helyes magyarsági kinevezés*, líógi értelme tehát am.
kitétel, kifejezés (ausdruck). — „Krnennen* értelemben először Márt.nál (1799); azelőtt egyszerűen csak nevezni, pld. „valakit tanáts tag
jává nevezni." Márt. (1803).
Kinézni, 1. Jól néz ki.
Kínpad, S á n d o r Is tv á n 1808. (Told.): sella tormentuosa.
Kintorna. P á k h A lb e r t.
A régi nyelvben czitera-féle
húros hangszer: quintema. NySz. — Vadnay Károly följegyzéso
szerint: „P. A. csinálta a szófaragób kigúnyolására" helyesebben
mondva ő újította fel verkli értelemben (Vö, Ny. 8; 130.), noha
ehhez a Jelenkor 1832-iki folyama (1:40) is már közel jár: „a
sok czikornyás kintorna vagy fülhasgató rikoltozások helyett rendes
egyházi karéneklök neveltessenek'.
Kínzalom, B a lla g j 1846 (Szt.): műtér; kinzalmas. martervoll. — A „gyötrelem, gyötrelines" mintájára.
Kinyomni. A német „ausdrücken" eme szolgai fordítása, a
magyaros „kifejezni* helyett, alkalmasint Kazinezynál fordul elő elő
ször. Vö. Ny. 4 : 220: de megtalálni Berzsenyinél is Ny. 1:145.

Kirakat—Kis-szivíi
Kinyomat ín. Fog. (1845). — K barbarismus ma már kihaltnak te
kinthető.
Kirakat, fn. F o g a r a s i 1836 (Szt.): auslage.'— Tas. (1838)
nincs meg. — A Honmiivészben (1833 ; 13 1.): „kirakó üveg almárium*.
Kirándulni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1803 (Magy. Vir.). Nála
a. m. exeedo, ansschreiten. - - A mai „kirándulás*sokkal későbbi. ’
A Társalkodó 1832-i évfolyamában (403 1.) írja egy tud. társ. tag:
„Vándor Iájárásimat (excursio) már két nap múlva elkezdem*. A
Tzs.-baa (1835) ausflug: rándulás; de Fog.-uál (1836) már megvan
ily értelemben a kirándulás.
Kirendeltség, K is f a lu d y S án d or (Műnk. 8:495): deputatio. „Egy kirendeltségre méltóztatott hízni*. — Vö. küldöttség.
Kisajátítani, H o lm e c z y 1832 (Jel. 1:685): expropriare.
Kisded-óvó. — Sem Tzs. (1835), sem Fog. (1836) még nincs meg :
először kisdedóvó-inlézet kleinkinderbewahr-anstalt Tzs. (1838). — Kisdedávoda Ball. (1851); elóhb kisded-óda (Honderű 1845. 2:474) és fclsdedróvda is Fog. (1848).
Kisebbség. A inai értelemben vett kisebbséget — mint a többség
ellentétét — Helineezy 1832-ben (Jclcnk.: 642) kevesebbségnak nevezte;
ugyanígy Fogarasi még 1842-ben is a minoritást. (Jogt. Mszk.). —
Kisebbség am. schmach Fog. (1836); rias fcleinerseyn, sehmSlerung
Tzs. (1838) és csak 1845-ben (Fog.) minoritát.
Kiaérleni, kísérlet, B u gát 1886 (Tseharn. Tcrm. 21,). A Szóhabuazban mind a kettőt magáénak vallja s meg is mondja, hogy
„ad analógiám reményei, merénycl fartum". A szótárak közül elő
ször Tzs. 1838 veszi föl: azelőtt az experimentum: próbálót (Honműv.
1833 : 216), tapmztalmány, kémlel, sőt Kunosánál 1835 (Gyal.) még
■vizsga is. — Kísérleti, kísérletes cxperimental Fog. (1845); kísérletezni
Ball. (1857). — Brassai rosszalotta s helyette mind végig kisértményt irt.
Kiskorú, F á p a v S ám uel 1807 (Veszpr. ni. Tiszt. Szt. 20 1.);
Postai. Tiszt. Szt: gyermekkorú r Versegliynél (Lex.): neveiulékkorú.
Vö. nagykoré. — Kiskorú, kiskorúság megvan Sl.-nál is.
Kislelkű 1. nagylelkű.
Kis-szivű. A régi nyelvben (NySz.) csakis kiosinysswű. — Kisssivü Tzs. (1838).

180

Elszenvedni -Kivihetetlen

Kiszenvedni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „Kiszenvedni a büntetést*. — Sl.-nál: perpeti, telemre. — Meghalni értelem
ben Ball. (1857).
Kitartani. Az „alere, nutrire, sustcntarc* jelentése először
Sándor Istvánnál (1808).
Kitétel. A NySz.-ban nincs meg. —Mártonnál (1803) „aussetzung::
de már 1823-ban „ausdruck* is. — Verseghy (Le*. 162) nem helyeselte.
Kitevő, (lyöry Sándor 1832. (Math.): exponens, mathemaíikai
értelemben. — Petiiénél halalomjel, Bolyainál rangjel (Math. Msz.).
Kiút. — A Ny. (2:126, 552) roszalta, de helyeselte is. I,. álvám.
Kiváló. A „bosonder, vorzüglich“ a régi nyelvben: kiváUképpenvaló, különös, p. „kiváltképpen való tisztelettel* Mártonnál (1803).
A
kiváló először Pog. Szt.-ában (1845): ausnehmend, ausgenommen:
kiválóság: ausnchmung, bevorzugung, és csak CzF.nál (1865) lesz
kiváló határozottan an). kitűnő.
Kiváltság, Ge o re h 1804. (Ilonnyi Törr. I : 111): „Eme szavak
ból ment, szorult, fesleU származtatnak: mentség, szorultság, fealettség
stb.; miért ne származtathatnánk tehát kiváltból kiváltság t Kiválni
annyit teszen, mint excellere: innét mondjuk kivált, praecipue; és
igv ktváltnuk mondhatjuk azt, a kinek privilégiuma vagyon, mert a
többi közül kiválik“. — Kiváltságos, ugyan ö tőle (Törv. tud. Míísz.). —
Kiváltságába, privilegisare Fog. (1833).
Kivánalom, S te tt n e r G y ö r g y 1832 (Váltójog és Törv.
tud. Mösz.): reguisitum. erfordemis; csak 1848 után jnt be a szó
tárakba, pontúiul értelemben.
Kiváncsi, B ar ó ti S z a b ó D á v id 1792 (SzD.) „mohón
kívánó*. — Ugyanígy Perctscnyi Nagy Lászlónál 1804.-ben: ..féri!
vérem kíváncsisága“ (Orith. 89). — Mártonnál 1807 és 1816 (Szt.)
kivántsiság: begierde, de már 1823-ban nengierde is. — Innen elvonva
Kazinczynál: kiváncs am. vorwitz (Pandekta, 6 köt.). — Feltűnő szó
a NySz.-ban kíváncsik, desiderium, wunseh értelemmel.
Kivételes, F o g a r a s i 1845 (Szt.) exeeptionell. — Kivételező,
exceptiv Ball. (1864): kivételezni, CzF. (1865).
Kivihetetlen. Az „ausfuhreiV a régi irodalomban végrehajtani,
végbevinni, véghez vinni, régre vinni (NySz,.).
„Unausführbai"'. Márt.
(1803 és 1823): végréhajtatian, de már Tzs. (1835) kivihetetlen is. —
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A Nyr. (1: 842) Bajzától idézi.
A kivitel fn. (véghezvitel értelemben)
csakis 1854-től kezdve van szótárban (Ball.).
Kivonat, N y ú lá s F e r e n c z 1800 (Érd. Orv. (XXXIV): extractum. — Kivonatos l'hil. (1831) és Ball. (1857); kiconatilag, extraclivo
Fog. (1842); kivonatolni extrahiren, excerpiren Ball. (1800).
Kizárólag, P a u ly K á r o l y 1827 (I'olg.) exclusive; kizárótqgns J843 (Tjjrv.). — Széchenyinél 1831 (Vil.) állandóan: kirekeszt,öleg.
V e r s e g hyl805*^Í'iszta Magy.). A régi nyelvben
volt egy kóbor főnév „kosár1 jelentéssel, és egy igető is (NySz.). —
Verseghynéi a kóbor fn. és mn. elvonás a kóborol, kóborog igékből.
Vő. Helmeczv (Ber/s. Vers. X.).
Kobozni. El- igekötővel régi szó (NySz.) s Holtainál is meg
van 1575-ben (THrv. szerint) de azután kivesz. Benkő József ele
veníti fői. (Tud. Gyűjt. 1824 évf. 9:80 szerint). — Kobozmány, die
prise Ball. (1872).
Kocsiké zni, F a lu d i 1748 (NySz.). — Feltűnő, hogy előbb
nem jő elő. - Ladikázni csak SzD.-nál, csónakázni Fog. (1836) elő
ször.
Ügy látszik, mindezek a hajókázni analógiájára képződtek.
Koosizni, B a r ó t iS za b é D á v id 1780 (PM. 2 :52). — Sl.-nál
rheda vehi, essedo vcctari.
Koczkázat, M oln á r Ján o s 1777 (Fiz. FJöszó) : Ha ezt látod
25, ezt kolzkdzatnak nevezik. Nála tehát: köb, vagy harmadik hatvány. —
Fog.-nál (1836): etwas wiirfeliges. — CzF. - (1865) már annyi is mint
koczkőztatás vagyis risico. - Koczkázatos Ball. (1890).
Kohász. — Előbb hutás, hutahivatal, hutatudomány, még 1835
(Tzs.) és 1836-ban is (Fog.). — Kohász, szótárilag először Tzs. (1838) 5
Kohászai (u. oj.
Koholmány, Ila r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD). — Sl.-nál:
conttatum v. commentnm. — Agykoholmány, himgespinst ST.
Kolostor, B a r á t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.).
A kolostor
monostor együtt említése (1181.) arra látszik mutatni, hogy a monostor;
monástermm analógiája vezette a kolostor: kaluslrom fölvételére. —
Sl.-nál nemcsak kolostor, hanem kolostor is van.
Kom oly, K a z in c z y 1788. „így nevezem én is a* crasf-et.
Az ornst a komorhoz közel vét, do minthogy kedvetlenebb a komor
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az misí-nél, az r betri keménysége ly betűve változtatott cl“. (M,
Múzeum 1788. T. 158 ].j Ebből az tetszik ki, liogy Kaz. előtt is hasz
nálta már valaki a homályt, noha a I’hil. ilűsz. három helyen is neki
tulajdonítja. Szemere Följegyz. közé (1:180) -Kazinczy sajátkezűiéi
irta a következőket: „A komolyl liévai nem szerette. Igen én, mert
új ideát fest, még pedig tökéletesen. De prof. Mártontól tudom, hogy
ez a szó még a paraszt nép előtt is a neologusok értelmekben forog
fenn, Bzala várm. tájékán'.
Verseghy a Lox.-ban így Hél róla :
.A komor a m. morosus; a aerwmra a komoly szót vették fel az
újabbak, de ez új szó, és a komortól az égy betű miatt nincs elég
okunk megkülönböztetni'. — Különbén a szóvégi r könnyén válhatik a
nép ajkán is ly-vó; vöt qmirtkr: kvártély; barbier: borbély stb. —
Komolyílni, elkomolyitni, komolyodni (Tzs. (1838); elkomolyodni Ball.
(1857); komolykodni Hall. Telj.Szt. (1873).
Komorna. B. O r c z y L ö r in c z 1789 (íNySz.). — A komornyik,
megvolt a régi irodalombaíi. — A komornál a Mondolat rosszalta.
Kór. A régi nyelvben melléknév volt: „langvidus, morbidus”, és
a „morbus, aegritudo* neve kórság volt. (NvSz.) így van még- Sl.-nál
is. Tüdőkór nála a. in. tiidőbajos és a tiidőbaj neve tüdőkórság.
Bugát tette a melléknevet főnévvé (Orv. 1833) és ő hozta divatba a
kórságot helyett a kóros-t.-. - Hold,kóros Tzs. (1835); Mártonnál még
1823-lian Is kiililkórságos. — Egyéb összetételei Ball.-nál (1890): agykór, álomkór, angolkór, uszkár, bujakór, búkór, dühkór, elmekór, élvkór.
epekór, féregkór. giirvélykór. idegkor, kékkór, körömkór, légkör, májkór,
mirigykór, rangkóros, rászlkór, sápkór, sárgákéit, szélkór, szerelemkor,
tiidnlcór, vérkör, vesekór, vízkór.
Korány, V a n d z a. - Kazinczy szerzett neki polgárjogot (X’y.
3; 500). - Szemére meg itj dicséri, hogy még ilyen jelentéktelen
embertől is átveszi azt, a mi jó (Mnnk. 3 :120). — Bulwer „Night and
Moming'-ját Vajda Péter „Éj és korány*-ra fordította. — Alkalmasint
a korány volt az idény példaképe. Sz. Fehérvár vidékén a korán szót
ragozzák s Így ejtik: „koráwm/ába akarom meglesni (azaz kora hajnal
ban). Vö. Ny. 30 : 282.
Korcs, Gyöngyösi 1693 (Kern. Já.n. 370). — Elvonás a kormos
mn.-böl. Vö. Ny. 27:312 — Összetételei: korcsállal, korcsfaj, korcsnövény (Tzs. 1838), tovább képzései : eUcorcsít, elkorcsul (u. o.).
K orelnök, H e lm e ez y 1834 (Jelenkor 767) : alterspraesident.

Kor-engedély—Kóroda
Kor-engedély, F o g a r a s i 1883 (DMM.I. — A „venia aetatis'
magyar kitételére sok kísérlet történt. — Veszpr. Tszt.-ban (1807)
kor-engedés; Bar. Vtn. Tszt.-ban (1807) korbácsánál, Pukynál (1830)
korengedelem, Szlemenicsnól kortörvétyesítés (Törv. Süt.).
Korhadni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): korhűim, tabéscere,
putrescere. — Már SzD.-nál megvan korhod{ fa, elkorhodni.“ — Korhasztani. Fog. (1886). A nép ajkáról véve. ■— Korhadék OzF. (1865),
a székelvség nyelvéből idézve.
Korhatag, H c 1m c c z y 1834 (Társaik. 205). Korbatag fa : ahstandig. - Szótárban először Ball. (1857). Vö. Tsz.
Kórház, K o v á c s M ih á ly 1807 (Chem. 1:156). AMondolat
kifigurázza, noha kór-ágy MA. FF. — F.lőbb ispitálv, vagy ispita. —
SL-nál beteghúz.
Kórisme, B u g á t 1843. (Szóhalm.): diagnosis morbi, s hozzá
teszi : rectius k&rosme.
Határozottan magáénak vallja. — 1833-ban
(Orv. Szókönyv) még kórismeret.
K órjel, Bugát 1833. (Orv. Szókönyv).— A Szóhalmazban hatá
rozottan magáénak vallja s hozzáteszi: .kórjel posset el lönde appellari*.
Korlátnok, K im o s s 1835 (Szí.): eancellarius. — Az 1834-iki
Szf.-bp,n még nincs meg.
Korlátozni, B á ró ti S za b ó D á v id 1784 (SzD. I. és D.
kiad.) : .kertelek, gárgyazok,.„kerítek, sövényezek, rekeszelek*. —
Ugyanez nála korlátit is. — Vajda Sámuelnél 1772 megvan korlátolni
(Kreszn.), de a NySz.-hól kimaradt. — Verseghynél (T.ex. 173) megkorlátozás am. definitio. — Korlátozni 1. korlátolni Tzs. (1838); korlátlan
Széchenyi (Vii. 65.) és Tzs. (1835); korlátolt (elme) u, o.; korlátozott,
beschránkt Tzs. (1838).
Kormányszék, S á n d or Is t v á n 1803 (Könyv. M z): guberniuin. A Tiszti szótárak nyomban elfogadták.
Kormányzat, Baróti Szabó Dávid 1702 (SzD.). SÍ., Kreszn. nél nincs meg; Kunosánál 1835 (Gyal.): gubeniiiirn.
Kóroda, B u gát 1843 (Szobáim.): „clinicnm, krankenzimmer.
Est vox ex kór: morbus et formatívo looorum clausorom oda, ad ana
lógiám tanoda: scliola facta. Olinicum obstelricium tamen eo, quod
non pro morboso statn sit dcstinatum, non tam szülészi kóroda, quam
szülédé, vei consonantiue adhnc et brevius etiam sziilde amarem appel-
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Korszak—Kiig

lare\
A pesti egyetem sokáig tiszteletben is tartotta Bugát kíván
ságát. Vö. Állal. 324.
Korszak, H e lm e c z v 1832 (Társaik. 392): cpoche. — Kor
szakos OzF.-nál még nincs meg; eporhemaohend Ball. (1872).
Korszellem K a z in c z y (Tijrv., 180 I.). — Kunosa (1834)
zeitgeist.
Korszerű H e lm e c z y 1834 (Társaik. 205): zeitgemáss; htn>
sserüleg (Jelenkor 3 : 53).
A szótárak közül először Kiss Milnilynál
(1844). — Korszerűtlen CzF. (1865); korszerűsíteni Ball. (1890).
Kórtan, B u g á t 1838 (Tzs. és Szh.): „krankheitslehre*. —
Határozottan magáénak vallja.
Kortárs, coaetaneus 1831 (Piái.). — Kimoss (1834).
Kortos. Állítólag e szó spanyolból (cortes) került hozzánk s
először 1821-ben egy nógrádinegyei heves követválasztáskor jött for
galomba (Pali. Lex.). — A franezia ,.cortége“-ból is akarták számiáz
tatni, de ebből a magyarban alkalmasint kortézsi, kortézsia vált volna,
mint bagázsia, gázsi, kurázsi, menázsi, sárzsi stb. — Az aulikusok a
kis nemességet csúfolták* korteseknek', mi azon időben annyit jelen
tett, mint forradalmár. Pulszky F. Élet. és korom (1:20).
Korteskedés B. Kernén}' Zsigm. egyik munkájának a czime 1843-ból.
Kórtünet, B u g á t 1833 (Óit .) phaanomenon morbosum, symptoma. Ugyanő nála kórtünemény és kórjelenség is.
Köb, D u g o n ic s 1784 (Tudák). Az arány ez : ha cnbulns köböl,
cuhus köb. — Cubatnra: kobozé* Bitnicztől (Math. Mfísz.).
Köbtartalom, Simon Florent 1833 (Társ. 154): kubikinhalt
Kög. — Volt a régi magyar nyelvben egy hölgy, hogy, kegy, két1,
lágynak irt szó, eircus, circulus, curriculum, stádium jelentőssel. E
szó Calepinus szótárában egy helyen (eircus alatt) sajtóhibából kögnek
van nyomtatva: s innen ez a kiig bejutott MA., HP., Szí), szótárába,
ez utóbbiba .kerek udvar* jelentéssel. — Verseghynél 1820 (Les.)
circulus: kör vagy kiig. — A circulusra már úgyis meg lévén a kör,
a rendelkezésre álló kiigat, centrum értelemben akarták felhasználni
Fog. (1836); a „körzőt, czirkaimat pedig kögiilónek is nevezték Ball.
(1857). — A „coucentrare igére is jó lett volna egy rövid szó. Alkal
masint (írogass Ágost javasolta erre a kügíteni igét, merijieki utóbb
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is kedvelt mondása volt: „szerves egészszé kxigíteni*. —- A kőg sajtóhibás voltát Szarvas derítette ki. Vö. Ny. (16: 32) és Adal. 320.
Köhécselni, B a rá ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — SL-nál:
tussitaro. A nép nyelvéből.
Kölcsönhatás. B e r z s e n y i (Pkil.). — Megvan már 1832-ben
(Jélénk. 30). — Ptszonhoíósuak is nevezték.
Költemény. A régi nyelvben csakis liginontum, commentum
(NySz.), — Révainál már 1786-ban „költeménye gyűjtemény*. —
Barezafalvinál 11787) a poéma: költevény.
SzD.-nál (1792) költés
vagy költemény. — Sl.-nál költemény: poéma; költeményéé: poistieus.
Költér, D ö b r c n te i 1842. (Berzs. Dán. munkái L kOU 163):
„mint buv-ár, rov-ár, kajt-ár, tiind-ér, esal-4r, csap-od-ár, s az
új fut-ár*. — Döbr. az építem* is épüér-neí, a festészt festőnek.
akarta nevezni, az -ész képző ellen lévén kifogása. (0. o. 1. köt.
OVIU. és 205). — Kollár szóból lett nála köttére.Lni vagy költérlcni,
„mely ollyan, mint a becsmérelni, bérlcni, fecsérleni, ócsárlani, örleni,
pazarlani, porlani stb. s költérlés mint cselekvés, kültériét mint cselekozet“. (U. <>. I. kiit. 202).
Költészet. A poéta és poesis Márl.-nál (1823) még versköltö,
versköltés. — A költ,éke és költészet, úgy látszik, csak 1830 után terjedt
el. Helmeezyuél 1833-ban (Társalkodó, 10) találom először a költészetei
és (u. o. 115) az huprovisator gyorsköUész. — Knnossnál 1834 (Szf.),
a poéta: költése, költő; ugyanő nála (Gyal.) költészet, költései, költészkedik. — Tzs. (1835), már sima szedéssel: költése, köllészhö, de csak
köUészséy. — Legújabban támadt igy a könyvkölö-böl a kömfvkötésset.
Költő, poéta V a r g y a s 1750 (Phrafe.). — KBltőtudomány:
poesis.
PP. és Com.-nál, versköltö. versszerzö, versíró. — Költői, költőileg, költöncz (dichterling) Tzs. (1835).
Költőietlen, B a jz a 1842 (Műnk. 6:150): „igen érdekes mii.. .
de mind e mellett nekem kissé száraznak s költöítlcmok látszik". —
Az „iinpoetisck Fog. (1845) költöiségtelen s a Bajza szava csak
1881-ben (Ball). — A ma szokásos alak: kőUnietlrn egy szótárban
sincs meg. — SimB.-nál nem költői.
Költségvetés.
A „budget* mai kifejezését nagysokára talál
ták cl. Költségjavallat, költségjegyzék, költségterv (Törv.) mind meg
volt próbálva. — Szótárban először Tzs. (1835).
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Könny—Könyvesz

Könny.
A regi irodalomban könyv, vágj' könyv ; „könyvei hol- '
lanak :” könyves szem; konyvezni. (NySz.).
A XV1Ü. század végén
mind általánosabbá válik a könny alak. — Verscghynél 1805 (Gramm.
26) könny, könnyek. — Barczafalvi 1815-ben azt mondja; „pessime et .
prorsus depravate dieitur könyii vei kotty, utruiuquo nonnisi nuper sic
diri r-ejitum, et oiim nun’quam auditum vei seriptum. (Szemére Följcgvz.
közt 1 : 255).
Könnyelmű.
Kazinczy 1814. (Vö. Ny. 6:14). — Összerántva
a „könnyű elméjű “-böl; a német 3leiehtsinnig“ formájára. — Kazinczy
utánzói a síimig geistig, müthig német szóvégzöket szintén az tömővel'-'
szerették fordítani. így támadtak : cgy-dmü, éles-elmű, igaz-című, kiselmü, Idntj-ebnü, mély-elmü ön-elmü, rab-elmü, siitét-dmü, szalnut-dikü
széy-ehmí, szolga-című, l.ornpa-eimű, víg-ehnű (Ball. 1890, részben Fog1836). A könnyelmű segítségére jött Jósika egyik regénye (1887);
ez mentette meg. A többi végkép kihalt. Vö. Ny. 29:27. — Kazinczy
(Pandekt. 5:14) dicsekszik, hogy mái prédikációkban is élnek vele.” •
Kőnyomat. A iithographia Márton-nál (1823): kőmetszés,
könyomíidiís; lielmeczyuél 1832 (Jelenk. 290): kőirat; Fog.-nál (1836):
kőnyomat. — Kőnyomataim, lithograpkiren Baji. (1890). — Kőnyomaton
még egy szótárban sincs meg.
Könyör. V e r s e g h y 1£05. (Tiszt. Hagy. 136.és Analyt. 1816.
1; 91 és 312); Kazinczy ellenben magáénak vallja. (Pandeki. 5:18).
Elvonás a leönyörög és könyörül igékből — Vö. Helmeczy (Berzs. Vers. X)
és Szemere Munkái 2:257. — Könyörtelen Tag. (1838); könyöratlomány Fog. (1860).
Könyörű, V e r s e g h y 1808 (Gr. Katzajf. 160 1.1: .Könyörü
tekintettel kezet nyújtott”. — A könyörülheti elvont könyörböl tovább
képezve. - Vörösmarty is használta s némely kiadója nem értvén,
gyönyörű-re változtatta. (Gyulai Pál szóbeli közlése).
Könyörülókeny, B a r c z a f a l v i
könyörülő. — F.gy szótárban sincs meg.

1787 (Szigv.): könnyen

Kony vélni, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szt.): bőrben : köny
velés, buchführung; könyvelő, biichhalter.” — Elkönyvelni, Ball. (1887)
(Kor. Szt.): verbuchen.
K önyvész, T o ld y 1841 (Athenaenm, 2:80); u. o. könyvé
szét. — Fog. (1845); Nagy Jánosnál ugyanazon évben (Hierolez.):
könyvismerő, könyvismeret.

Könyvjegyzék- Körlevél
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Könyvjegyzék. 1831-ben (Phil.) am. scbolion, cs scholiasta:
könyvjegyész: de már Tzs. (1835): bueherverzeichniss.
Könyvtár, R é v a i 1787 (Elegy. Vers. 60).— Molnár Jánosnál
könyvház. SzD.-nál (Verskoszorá 3 : 148) könyvtárház; SL-nál könyveshúz (NySs.). Ugyanígy Sl.-nál előbb pénzestár, azután pénztár;
kincsesház, kincsház. — A llondolat megrótta. - Kölcsönkönyvtár
Tzs. (1835).
Könyvtáros, N á n á si B e n já m in 1798 (Testain.) Révai - a
Faludi kiadása előszavában könyvháznoknsk nevezi. — Puky (Tiszt.
Szt. 1830): könyvtárnak.
K önyvvitel, F o g a r a s i 1836 (Szt): buohhaltiing: könyvvivö,
bucbhalter (u. o.): ugyanő nála (1842), hogy a gennanismus kifogás
talan legyen, könyvvezető is.
Köpeny, Fogarasil83f> (Szt.j.Nála köpeny, köpönyeg:mantel. —
Elvonás a köpönyeg szóból.
Köpeny Tzs. (1838).
C*F. azt hiszi,
hogy a török mi tölünk vette.
Kör, D u g o n ic s 1784 (Tudákosság). - Nála tulajdonképen a
kör kerülete, maga a eirculus pedig karika. Sz.D. (ugyancsak 1784):
eireus. — A nép nyelvében talán már előbb is megvolt: körbe ülni,
körbe-rátn (Tsz.). — Kazinczy így nyilatkozik róla : .Ha Dugonics a eireulust körnek nevezi, mert a karika nemtelen és alkalmatlan szó:
akkor ü a nemzet háládatosságát érdemli s csöndesen fogja nézni,
hogy Bebreczen kaczagja az új szót". (Lev. 3 :172).
Kör-. Külön tárgyalt összetételein kívül még: Kördal (Király
földi, 1846); körfolyam (Ball. 1890); körforgás (Tzs. 1835); köriről,
körív (Tzs. 1838); körjárat, körjegyzék (Ball. 1881); körlég, körmozgás
(Ball. 1854): körrendelet (Ball. 1857): körtér (Tzs. 1835); körutazás
(Ball. 1881); körvonal (Tzs. 1835); körvonalazni (Ball. 1864) stb. —Körmagyar, körjegyző, körorvos még egy szótárban sincs meg.
Köríteni. A Math. Msz. (1834) szerint Göcsejben körítő am.
czirkalom, a Tsz. szerint pedig „eszköz, a melylycl a hordóba beleszab
ják a fenekét". —„ Tzs. (1835) köríteni : umgeben, umzingehi. — Ball.
(1890) ugyanig)' és „einen zirkel maohen", de Kall. (1881) szerint
garnircn: köríteni is. Vö. „marhahús körítve".
K örlevél, Perecsenyi Nagy László 1822 (Mcst.) és Jclcnk.
(1 :160 és Társ. 2 :37), Fogarasi 1833 (DM. eirculus alatt). Előbbi nevei:
kerülőírás, kerülnierét, főtávra*, futóimét Kutóhirdetmény (Törv. Szt.)
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Körmenet ^Körtánc/

Körmenet, ü c -lin ec s y 1833. (Jel. 2 : 348): „vallásos körmenet, processio“.
Körmoadat. Érdekes a periódus lefordítása kerüli tapogatódzás.—
Verseghynél (Les. 1820) kerekbeszéd; Fognál (DMM. 1833) kerekmondat;
Pliil. (1831) körbeszéd: vcgre Tzs (1838): körmondat.
Körny, környez, B a r ó ti S za b ó D á v id (Kisd. Szót. L és
II.
kiad.): Kazinczy ezt is magáénak vallja. (Pandekt. 5:13). Elvonás
a környül és kömyös-körül-böi. Sl.-nál (217) köröny: eirais, circnlns,
orbis. — A Mondolat szerint körny: peripheria. — Az ige mind
SzD.-nál, mind Sl.-nál voltaképen környözni (környékezni, kerekitni),
mind a kettőnél kömyitni is (cingere, circnmdare). — Környezni
(Tud. Gyűjt. 1817. IV. 40): „Az oroszlány ábrázját dupla nagyobb
szárnyak környezik“. — Tzs. (1838): környékezni, környözni, kör
nyezni : luugebcn; ma már a környez kiszorította a környékez
igét eredeti jelentéséből s csakis átvitt értelemben tűri meg Ball.
(1872). - Környezet (Kunosa, Szófiiz. 1834), előbb környékezel.
Körönd, F o g a r a s i 1845 (Szt.): rotunda.
Szarvas Gábor
szerint azért lett körönd, mert a rotnndában is megvan az ml (Ny.
10:501). l.eliet, de nem szabad elfelednünk, hogy Kassai Szótára
már 1834-ben megismertette az erdélyi körödös-körül-1 s hogy' ezt
Baranyában köröndös-köríil-nck ejtik. Nem támadhatott-e a körönd el
vonás útján, mint a kör a kÖrös-kiiriilAnd.
Körözni. Fog. (1838) a. m. környezni; körzik ■= circuliren, kö
röztet — circuliren lassen Tzs. (1838); körzet — eiroumferentia
Fog. (Törv. szt.): köröztetés — eurrentatio. Hív. Mtisz. (1845);
körző: czirkalom (Benovieh József, vö. Ny. 10 :176); körözvény, circular, ruiidschreibeii Ball. (1851). — Eleinte váltakozott a körölni-vel
Az 1840-iki Hiv. Msztrban circulandum: körölendő.
K örrajz, H elm e e z y 1832. (Társaik. 218): contour. — A
panoráma kifejezésére is használták. Phil. (1834).
Körtánez, F a rk a s úr, magyar táncművész, feltalálója az új
magyar kortáneznsk. (Társaik. 1: 104). - Csató Pál pedig 1833
(Társaik. 70): „A magyar frisset kell határozottabb s igy tanulhatóbb
formák alá venni s ezekből ismét egész körtánezokat képezni, mi
mellett aztán a lassú neinesak megmaradna, hanem egész szabad
szépségében s művészi becsében maradna meg*. — Tehát a csárdás
név még nein ismeretes. — Körmagyar egy szótárban sincs meg,
noha már 1843-ban (Honderű, 2:18) ismeretes szó volt.

Körút—Kötet

iát)

Körút, T i t t c l P á l 1831 (Közli. Esm. tára; Math. Szt.). Nála
a bolygók pályája: orbita. — Ball. 1851 (Legúj. sz.) : raiulreise; Ball.
(1881) már ringstrasse is.
Körülmény, B a r c z a f a l v i 1786. (M. Hírmondó és Szigv.i.
Nála voltaképen körmjűlmény: „Circumstantia, roszsz magyarsággal
kömyiil állás".
Példátlan dolog volt a mány-niény képzőnek hatá
rozóhoz fiiggesztóse; nem is fogadta el SzD., Sí., sem a század-deji
Tiszti szótárak, sem Márton; a Mondolat rosszalta; analógiával senki
sem támogathatta s mégis diadalmaskodott. Diadalát, azt hiszem, a
környiik! segítségének köszönhette. — 1830 táján már körülményre rövi
dült. tög. (1833). Erre a mintára csinálta valaki a hatvanas években
a túlmáni/t (tálkiadás), de ez már nem bírt lábra kapni; egy szótárba
sem került bele. - Körülményes Kimoss 1835 (Gyal.).
Köteg, K u n o sa 1834. (Szrtfilz.). — Magáénak vallja. Nála erede
tileg a. m. reclitspfiiclit, officinái jnris; noha már 1833-ban (Hnnmüv. 50)
köt,cg am. „csomó, halién".
A Dcbr. Tflrv. (1837): volumen.
Kötelem, D o h o v i c s V a z u l 1831. (Phil. Msz.). Nála eondi
tio, föltevés, kikötés. — Mai pflicht, schuidigkeit értelmében először
Ball. (1857). - .tálig gyökerezik meg egy új műszó, már ismét újat
alkotnak helyébe; igy váltotta fel többek közt a kötelességet a köte
lem", mondja Ball. — Most már csak a „kötelmi jog*-bán él.
-köteles. Az efféle összetételekre az első példát alkalmasint
Bar. Vm. Tusit. (1807) adta. Itl ugyanis a vasallus: kegyköteles. —
Tzs. (1835): bérköteles (zmspfliehtig). Erre a mintára alakultak aBachidökben : adóköteles, bélyegköleles, hadköteles, katomkötéles, vámköteles
(Katii, Mttszt. 1853); szolgálatköleles Ball. (1857): iskola-köteles, tan
köteles, Sin.lt. (1899).
Kötelezettség. — Mártonnál (1823) a „ verbindlichkeit ‘ kötelez
vén, kötelesség. — Tzs. (1835) már a mai kifejezés.
Kötelezvény, H e lm e c z y (Phil. szerint): obligatio.
Kötélzet. Eredetileg kötelset, volt, vagyis kötel(e)zet. így vau
még, dőlten szedve, Tzs. (1835) és Tzs. (1838), de már 1845-ben kötél
zet (Eog.i. — Vő. födélzd.
Kötemény, B a r ó t iS z a b ó D á v id 1792 (SzD.) „Valamint
szövemény; kötözet". — Sl.-nál kötemény, kötévény: Ugatnia, ligámén.
Vö. kötvény. — L'gyanily viszonyban van: kéremény és kérvény.
Kötet, Bae sán y i 1788 (Magy. Museum 1: XXIII): „az esz-
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téridőnek vegével egy Kötetet fog tenni*. — Kazinezynál 1793 (Paramythion) köttet-nek Írva. — SzD.-nál (1792)“ egy kötél vagy kötelék
széna*. — Mállón Szótáriban (1803) megvan már a kötet, könyvre
vonatkoztatva is.
K ötlevél, P é t lie 1812 (Math.) am. obligatoria, vagyis a mai
kötelezvény. — Pog.-nál (1836) am. contract. Erre a mintára készül
tek: kötbér RAtk (1853), előbb bánatpénz; kötje l Tzs. (1835);
kötszer Bugát 1833 (Orv.), — Talán már csak a törvény- emberei
ragaszkodnak a kötbérben, a többi szép szerivel olpusztult.
K öt szó, B e n y á k B e r n i t 1780 körül (Ny. 80 ; 426) „conjunctio: kötszA, mert összeköt több mondásokat'. — Tzs. (1835).
Kötőszó, Verseghy 1822. (Les.): „A copula tulajdouképeu kötelék,
kötőszó: Bánd, Bindewort*.
Kötvény, F o g a r a s i 1833. (DMM). Nála voltaképen iötmény,
contractus értelemben. - - Iíall. (1851): kötvény, dér Tractat, — Mai
,obligation‘, különösen pedig ,staats-ohligation‘ értelme csak a 60-as
években jött divatba.
Kövesülni, M o ln á r J án os 1777 (Fiz. 2:157): „kövesüll
halak*. — A petrefactum fordítása. — KövesiUmi Sí.
KöveBzteni, M o ln á r Ján o s 1777 (Fiz. 2:163): .» kö ter
mésére bizonyos kaoeszlö folyadék szolgál*.
Követelni, P á p a y Sám u el 1807. (Voszpr. Tözt. 19): ,F,zt
a szót „praetensio* itt körülöttünk követelésnek, a Tiszaiak követés
nek mondgyák, de mivel követni már többet is tesz, úgymint ezt is
,sequi“, ezt is „imitari*. ezt is „deprecari*, nem ártana, ha közönsé
gessel megegygyeznénk abban, hogy „praetendere* követelni legyen*.
—' Követelmény: anforderung, még dőlten szedve, Tzs. (1835); követelaleg Fog. (DMM. 1835); követelSleqes, praetensiv Fog. (1845); követelményezni, postnliren Ball. (1854).
Következetes, H e lr a e c t y 1832 (Jelenk. 147). — A követke
zetlen, mint a következő ellentéte, megvan már MA.-nál. — A következel,
melyből a következetes származott, Barczafalvi szava (Tud. Magy. 6.1.
eonsectariuin); Vcrseghynél (Les. 31) az antocedentia ás conseqnentia: dőzetek cs következetek. — Kreszn.-nél is; consequentia Fogarasinál
(DMM.) sequela; ugyanott: eonseqiienz - következetesség. — Kunossnál
(Szófiiz.) következet,: erfolg, snccessus. — Fog,-nál (1836): még következdem ős következelmes is, folge, folgereieh jelentéssel.
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Következmény, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). Nála voltakcpen , követkézvény, consequutum qoid: ennsectarium, következett dolog*.
Egész Fog.-ig (1833) egy szótár sem fogadja be. — ,Jélénk. (I : 517):
következmény (resnltatum), ugyanígy Fog. (DMM. 1835).
Következni. — Ez igéhez a régi nyelvben be igekötő nem járult;
helyette nieg-et használtak : , megkövetkezett, a halála" ; „a melly dol
gokat megmondottam vala, megkövetkeztenek". (NySz.). — Bekövet
kezni nincs még meg sem Mártonnál, sem Kreszn. nél; először Tzs.
(1838) találom.
Következtetni, B áró t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.): „ebből
azt következtette; ezt nem jól következtetted". — Sl.-nál: inferre,
ex rebus concessis couclurlere, argumentari. - Mártonnál (1799) is
megvan. — Ny'Sz.-ban nines meg.
Kövezet, gr. D e s s e w ffy J ó z s e f 1818. (Bártfai levelek, 16)
Vö. Dess. cs Kazinczy lev. 2:298 és i’hil. Mflsz. (144. L). — A Kisd.
Szótárban már megvan a kikövezett út a vetni czikkben. — Kazinczynál 1815 (Érd. lev. 167): liköcdrá. — Kacskovics Lajos (Tud. Gyűjt.
1831. 9:69 1.) a mai kőzetei is kövezetnek nevezte.
Kövület, N y ú lá s F e r e n c * 1800. (Érd. orv. vizek I : XXXV)
Határozottan magáénak vallja. - Kövtteni. kömilni, megkövülni Tzs.
(1835), előbb kővé válni, kővé változtatni Márton (1823).
Köz-. Feltűnő, hogy a NySz. szerint a régi irodalomban a kö
vetkező fajtájú melléknevek teljesen ismeretlenek voltak: kiizdivatü,
Ball. (1846); közérdekű (egy szótárban sines meg); közérteim». Ball.
(1846) : közérvényü, Ball. (1890); közhasználatú, CzF. (1865); közhitelű,
Ball. (1880); közkeletű, Ball. (Telj. S zí); köztinsbikkü, Ball. (1854);
köztudomású. Ball. (1846) stb. — Én is csak egy példát találtam a
régi nyelvben: közrendit, plebejus MA. Ez a NySz.-bél kimaradt.
Közbelső, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.): intermedier. —
Közbenső pont: zwisekenpnnkt (u. o.).
Közbirtokos, T e t h e 1796 (Gazd. 198).
Közeg, B u g á t 1836 (Tsch.): eszköz, médium; ugyanígy 1843
(Szh.): Schirkhuber 1844 (Terin.); Jedlik 1850 (Term.) és Toldy 1858
(Mszt.). — A kézi szótárakba csak 1860-ban (Fog.) és 18P4 (Ball.)
kerül bele. — Ettől külön s tőle függetlenül támad egy kiizleg is
„oigau" jelentéssel Ball. (1851); a hatóság, rendőrség közlegei, polizei-
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orgaue. — 1872-hen Ball. (Telj. Szt.) a közeg és közkg összezavarodik :
.a kormány közegei; a Deák-párt közege a Pesti Napló" s e mellett
meg marad a pliysikai metliom is. -A közkg megvan még Ball. (1890).
Közeledni, Bar é t i S za b ó D á v id 1792 (Esd. Szt.) - A
régi nyelvben csakis közelíteni: Vö. távolodni. — Közelegni Tzs. (1836).
Az ennek megfelelő: távologni nem kapott életre.
K özélet B n g á t 1833 (Őrt'.). Nála am. „diaeta, életrend": köz
életben: diaeteticus". Ugyanígy Fog. (1836); de már Tzs. (1838) :
„das gewöbnliche L é b e n é s Ball. (1890): „das öffentliclie Lében".
Közeliét. A régi nyelvben megvolt a távoliéi (NySz.)': megvolt
a közelről/, lát., de a közeliéi csak Tzs. (1835).
Közép-. Összetételei közül középszám, középtenger Márt. (1803):
középkor Tzs. (1835) stb.
Közepes Fog. (1836). Káin voltaképen
középen és az értelme: concentriscli, innen középesíleni: concentriren. —
Mai értelme (mittelmassig) Ball. (Telj. Szt). — Kunosánál a nentralitas :
középlet, középletesség is. (Gyal.)
Középpont, A p á c z a i C s e r e 1653 (Eneykl. V. rész. 4).
Centrum nála köllö-közép vagy középpont. A NySz. csak Com.-ból
idézi. — A központ először Bedeus Joákim 1807-ben megjelent „Ölesé
építő-mesterség" czimíí munkájában (Matti. Szt.). — Központ eleinte
intcrpunctio is (Phil.). - A centrare, coneentrare, sok változat után, közeplik, Tzs. (1835): középesit, közepit Fog. (1836); központúi Bugát (1833)
végre központosít, még dőlt betűkkel Tzs. 1835. — Közpoittosulás
Fog. 1842. — Érdekes, hogy a központos (concentrisch) sokkal későbbi.
Ball. (1857). - Vő. egyközepü.
Középület. Először Bar. Vm. Sztban (1807): aedes publicae.
Közérthető. Megvan már 1831-ben (Pliil.): populáris, ma „géméinverstándlich— Magában allé kifejezés. Nem mondhatjuk : közlátható,
köztudható, stb
Kőzet, S za b ó 1848 (Bány.): gostein. — Fetbe 1815-ben (Kim.
187) hőség-nek nevezte: „kövek együtt, mint népség - emberek
együtt". — A közét igazolására föl lehet hozni a szózat, magzat
szavakat s a csángók között (kövezett) uliczáját Ny. (9 :489).
Közgyűlés. A „generalversammhing" Márt.-nál (1803) közönséges
gyűlés : Veszpr. m. (1807): nagygyűlés : Zala Vm. Tiszti Szt. (1807):
közgyülekezet; Szlemenicsnél 1823 (Törv. Mszt.) közgyűlés.
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Közhasznú, Pethe 1797 (Gazd. 188): „közhasznú találmány”. —
Közhaszon Szí). (1792).
K özjegyző, G c 0 r c h 1809. (Honnyi tiírv. 4 :129).
Közjog, C s á s z á r F e r e n c * . 1339 (Társaik. 09) jus publicum. — Fog.-nál (1833) nyilványos jog.
Közlekedni, B a r ó t i S za b ó D á v i d 1792 (Szil.) SI.-nál:
„corrcspondere, se communicare4.—Előbb kozfílködni vagy közomlni. —
„Sűrűközlekedések folynak az orosz és hurkos udvarok között”. (Jel 1:0).
Közlemény, H e lm e c z y 1833. (Társ. 103): „Ámbár az állás
pont a telegraph helyétől 4300 őinyi távolság, mégis néhány másodpercz alatt megtörtént a közlemény. — A coirnnunicatum eleinte közölvény is (Törv. Msz.).
Közlőoső, M oln á r J án o s 1777 (Fiz.). Nála többnyire
közlő csivc: mai alakjában Varga Mártonnál 1808 (Terin.): eommunicationsrölire. — Nyirynél közömlő cső, a Közli. Esm. tárában
közösködő cső (Math. 1834, tubus alatt); Bugáinál 1836 (Tseham.):
közködp cső: Schirkhubernél 1844 (Term.) közlekedő cső.
Közlöny, F o g a r a s i 1845 (Szt.): rlas öffentliehe Organ : Nagy
János (Hierolex. 1845): orgánum communieativum; ugyancsak 1845-böl
(Ny. 10:176) közlöny a m. posta. — CzF. szerint: ^eszköz, mely
által valami közzététetik,4 péld. : „a hírek közlöny) a hírlapok4, —
Az állítólagos -ny képzőről CzF. (1 :143).
Közönbös, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigv.): „Közömb (subst.)
indifferens quid. Se jó, se rossz, se tetsző se nem tetsző dolog;
közömbös (adj.) indifferens. „Köbén a Magban közömbös vagyok1', —
Talán a Jsülömb távoli analógiája lebegett előtte. — Közömbösíteni,
kvzömbösülni. neutralisiren Tzs. (1838).
Közöny, F o ln e s ic s 1807 (Alv. 71). Nála a közöny-újság
vagyis közönséges, nyilvános újság összetételben fordul elő. Valamint
Verseghy a magán, magános, magányos-ból elvonta a magányt, úgy
csinálta Folnesies a közön, közönön, közönyös révén a közönyt,. Ugyanez
a gondolat tűnik elő Kunosánál (Szf. 1836): közönön, többekkel közös,
communis; közönösség gemeinschaftlichkeit; közöny: közönség, das
publicum. Ugyanígy (Pliil. 1831-ből) s ugyanitt publiciis : közönyön. —
I)e a közöny, a Barczafalvi közönb hatása alatt, csakhamar értelmet
változtatott. — Már 1835-ben (Tzs.) neutral: közönön; neutralisiren
r: Nyelvújít. Szótár
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közönösiteni cs 1838-ban (Tzs.), még dőlt betekkel szedve: közöny,
indifferentismns, közönyös indifferens, közönyösség inditt'erentismus. —
Közönyösíteni, előbb a. m. publikálni (Phil. 1831-ből), később macht
indifferent, neutrálisát. Fog. (1845).
Közösíteni. A régi irodalom nyelvében egyesegyedül Komjátinál
(1533) fordul elő (NySz.j. — Sándor István elevenítette fői (Told.),
eommunem facio, pnblicum offieio, participem reddo. innen : kiközösí
teni. — Az excommunicatiöt a régi nyelvben kirekesztés, kitiltás,
kiátkozás-nak mondták. — Bar. Vm. Tszt.-ban „szám-kitiltás “ ; Nagy
János llierolexiconában (1845) kiközönités; CzF.-nál (1865): kiközönités,
vagy kiközösítés, azzal a megjegyzéssel: „nem igen jöttek divatba-.
Közöttes, G y ö r y S án d or 1832 (Math. Szt.). Köztes érték:
zwischenwert. — Közöttes őrs: zwisclieuposten Kiss K. 1843 (Hadi
Msz.). - f Általában közöttes: zwisehen- (Ball. 1857). — A helyettes,
mellettes mintájára.
Köztársaság.
A régi irodalom nyelvében (NySz.) am. frequentia, gesefisebaft; a respublica pedig „közönséges társaság, vagy
polgár-társaság". — A mai respublica jelentésű köztársaság először
Mártonnál (1803) és Sándor Istvánnál (1808). — Mártonnál (1799) még
„szabad közönséges társaság".
Köztelek. Az Állattenyésztő Társaság 1833. Pesten május 26-án
tartott közgyűlése elhatározta, hogy az Üllöi-úton szerzett telek (előbb
gr. Károlyi György volt majorja) ezentúl röviden Köztelek névvel fog
neveztetni. — Ugyanazon évi márczius 13-án tartott ülésen még ipar
telepnek van nevezve. — VB. ipar.
Közület, B a rc z a f a l v i 1787 (Szigv ): arca eircnli vei eiijuslibet figuráé niathematicae", tehát a mai terület. — Kautz Gyula
1862-ben (Politika vagy országászattan, 4. 1.) a német „gemeinwesen"
s az angol „commonwealtli-re kezdte alkalmazni. Vannak is követői;
legújabban már a szépirók között is, mint p. Kozma Andor (Bpesti
Szemle, 299 sz. 179 1.),
Noha a lelkűiét, testület, érzület analógiája
támogathatja, mégsem lenne helyes, ha az ület-et képző szereppel
ruháznék föl. A „gemeinweseen‘‘-re lehetne talán a közszervezet-et
használni.
Közvélemény, H e 1m e e z y 1832 (Jelenkor 1:3.). — Tzs. 1838.
Közvetlen. — Az immediatus kifejezésére sok kísérlet történt. —
SzD.-nál (1792) közbevctetlen : Mártonnál (1803) közvetetten; Verseghy-
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női (1820, L m .) eszközetlen; Imrénél (1831, Phil.) közvetlen; Szilassynál (Phil.) közelien. Vö. (Ny. 18 : 229 ; 21: 271). — Közvetve Puky 1830
(Törv.); közvetett Fog. (1830); közvdőleg (Phil.), közvelökges Ball.
(1846). — Helmeczy 1833 (Jelenk. 275) a „közvetett (indireet) adókat.'
egyenetlen tutiknak nevezte. — Közvetíteni, Kiss M. (1844). Egyéb
ként vö. természetien, innaturale Verseghy (Ecx.) és korlátlan.
Közzétenni. E kifejezés ismeretlen a régi irodalomban. —
Mártonnál (1803): közönségessé tenni vagy közhírré tenni, Fejérnél
(Törv. 470) közönségesiteni. — Szótárilag először Fog. (1845) promulgation : közzététel: proinnlgiren: közzé-tenni.
Kúp, B a r á t i S-zabó D á v id 1784 (SzD.). - Szintúgy, mint
a nép, ö is a kévébe kötött nádról mondja. — Földi 1801 (Term. hist.
401) a „kcgelschnecke'-t, „kávás öszvegöngyölt kúp formájáról, kúptsigának' : Diószegi-Fazekas a conieust kúposnak (Füv. 21); Bresztyenszky (Math. Msz.) már magát a centist kúpnak is nevezi;
Bolyai pedig erdélyiesen (Érd. m. Nyelv. intív, társ. 1796:164) csapnak
(Math Msz.).—A Közhasznú Esni. tára (1: 350) a eonusra a kúpot, a sectio
conicára a kúpszelet szót fogadta el 'fittéitől. — Sl.-nál: sectio conica,
teke-Cágás. Sokáig nevezték a „klippel' és „dom'-ot is Inípnak Fog.
(1836), s a kuglijátékot kúpjátéknak, a kugli-pályát kúphelynek, a para
bolát (tápvonalnak Tzs. (1838). — Jiupolya eredetileg „cin krugförmiges flechtwerk'. U. o. és még CzF. is. — A kupola, kupolának. írva,
mai értelmében 1833 (Honmiivész 28).
Kúszni, S án d or Is tv á n 1808. (Told.): reperc, serpere.;
kúszás, kiettem anf einen bánni. (Márt, 1807).
Bizonyára a nép
ajkáról véve. A Tsz.-ban nincs meg.
Fa-húsz, harkály-féle madár
Tsz.: eertliia, baumlitufer Földinél (Term. hist. 1801.); Com.-nál pardaius (NySz.). — „Kúszó madarak' ugyancsak Földinél.
Kutatni, B a rá ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.). - Sl.-nál
quaerere, perquirere, serutari. — A nép ajkáról véve. (Vö. Tsz.) —
Felkutatni Tzs. (1835). — Kalász Bugáinál (Szh.) am. „sorúié', igy
adván okát: „est vos formata e radice vocis áníatni ct formativo
instrumontorum esz, ob radieis duritiem in asz miitata'' Ugyanő tőle:
kémvessző. (L. ezt).
KÜ1-. A régi nyelvben a kül, mint melléknév, teljesen háttérbe
szorult a külső mellett. Hely- és utcaneveket kivéve, nincs is rá több
példa egynél, t. i. a külföld, leginkább „terra antenrbana" értelemben:
„házad teli sok gondokkal, a külföld ostoba parasztsággal, a városok
33*
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egyenetlenséggel"; (NySz.) ugyanígy restidig: külföldi szántó ember. —
Dugonics (Tudák. (1784) kezdi meg aá«í összetételeit akülsztig-gel (angulus
extra perlpheriam): követi Barczafalvi (1786) a külvárossal: azután Kaz. a
kiilczím-, külszín- s külvilág-gal. Mily szokatlanok lehettek még a XVIH.
század elején az efféle összetételek, kitetszik a következő két adatból.
A Mondolat rosszalja a külszíni s külső színre javítja; Helmeczy pedig
a Jelenkor 1833-i folyamában sok tapogatózás után (előbb külső dol
gok minisztere, azután külső miniszter, külső ügyi miniszter) bukkan
rá a bilügy-minisztcrre. (Ny. 26 : 395). — Fog.-nál (1836) megvan már a
MíbÖr, külhártya, külhon, külország is s azóta sok ilyen: kiU-alak.
kül-fal, kül-héj, kiíl-jel. kiil-lég, kill-oldal, kül-piacz, kül-rész, kül-tsánét,
kül-tag, kül-társ, kül-tekk, kül-terj, kül-víz, knl-vonal, stb. Ball. (1890).
Küldemény, G e 1e j i K a t o n a 1s t v á n 1645.
Imre Sán
dor tanúsága szerint (Ny. Ért. I. 7 :92). — A NySz.-Uan uiues meg. —
Bar. Viu. Tszt.-ban (1807); depesehe. — P. Thewrewk Emil szerint
(Ny. 10:174) az atyjától (P. Tk, Józseftől) való. Ez természetesen
csakis a mai jelentésre értendő. — Fog.-nál (DMM. 1833) missio :
küldemény és expeditio: hadküldemény. Vö. Fog. (1836). — Külde.ményezni: expedircn, spediren Káth (1853).
Küldöncz, V ö r ö s m a r t y 1841 (Athenaeum, 1; 387): „A Imid
nek szóval kültlüMet akarnak jelenteni, mi kétszeres hiba, mert ez inkább
küldői jelent, a küldöttei küldfincznék keltvén nyelvtanilag nevezni". —
Utóbb emissarius is Ball. (1857). Ugyanígy forradalmi küldömzó'k
CzF. (1865). - Ball. (1872) ordonnanz. — Végre Ball. (1881), úgy a
mint Vörösmarty ajáulta, „boté, sendlíng".
Küldöttség, P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó 1806. (Ért.):
deputatio. — Ugyanez Pápaynál (Veszpr.) választság. megbizottság;
Góorchnél (Honnyi Törv.) választmány; Pulcynál kiküldöttség; Bar, Vm.
Szt.-ban kiszemeüség, tagzat: Paulynál kirendeltség (1. ezt); Kunosánál
mlasztottság (Gyal.).
Külföldieskadni, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 256). - Tzs. (1838);
külföldies: naeh art des auslander.
Külhoni, H e lm e c z y 1833 (Társ. 152) exoticns. — Vö. hon.
Külön-. E szónak melléknévi használatira alig van egy-két példa
a régi nyelvben. Rendesen csak igehatározóul használták s a -való
hozzáfúggesztésével formáltak belőle melléknevet. A nyelvújítás óta —
az „extra-, separat-, sonder-, 3peeial“-jelzők lefordításában — sűrűén

Különbözet—Kiilönség

197

élünk vele: külön-bizottság, külön-futár, külön-irány, külön-kocsi,
kiilön-parancs, külön-posta, külön-súly, külön-szavazat, knlön-szoba,
külön-vám, kiildn-vélemény, külön-vonat stb.
Különbözet. Megvan a Bécsi C.-ben varietas jelentéssel; többé
azután nem jön elő. Ügy látszik, Imre János elevenítette fö l: differentia értelemben (I’hil. 1831).
Különbözőtlen, G -e leji K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.),
indifferens, unterschicdlos. - Vö. ngyenlütUm, kedvezőtlen.
Különbzék, - A differencziált Barczafalvi 1792-ben (Tud. magy.)
kőikének; Pethe 1812-ben (Math.) a differencziálást különbözítésaek;
Bolyai 1830-ban (Math. Mez.) a „calcnlus differentialis“-t nriveiízképvizsgálatnük, Györy 1832-ben (u.-o.) külzrlclá hánylás-nnk, a differen
cziálást fcsfecíes-nek s végre a Tud. Mszt, 1858-ban, alkalmasint
Színezek ajánlatára, a differencziált különbzéJc-nek s a műveletet
különbzékelésnék nevezte.
Ma már mi is visszatértünk a nemzet
közi kifejezésekhez.
Különcz, H e lm e c z y 1816. (Ny. 6:347 és Szvor. Feji. tűn.
51). — Dugonics ketlveneze és Barczafalvi ifjmicza adhatta a zsinór
mértéket, hogy a német -ling-et a. magyarban -néz képzővel kell for
dítani. íg y . akarta Helm. a schwáchling, ziirtling-re magyarban a
ijyengéncs-et, kényenez-et, Szemere (Műnk. 3:192), a schössling-re a
keblenez-et. — Vö. Ball. 1857: „Nyelvújítás ésnyelvr<mtás“ (Akad. Értés.).
Különíteni, V ir á g B e n e d e k (Berzs. Vers. 1816. Vili). —
A Döbrentei-Codexben megvan ugyanr megkiilönUcm, berauben érte
lemben.
Elkülöníteni Tzs. (1835).
Különített hwl : detachirte
truppon Kiss Károly 1843 (Hadi Msz.). — KüliínUntény: detachement
Ball. (1881). — Különülni, elkülönülni egy szótárban sincs meg.
Különködni, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor 1:112): .Lord Stanhope utazó angol, testvére a még különkedőbb Lady Stanhopcnak". —
Fog. (1836) megvan már különczködik is. — 1831-ben (Phil.) kíilönköKülönleg, Im re Ján os 1831 (Pliil.) separatim. — Fog. (1835)
specifice : kiilönleg; specificus : különleges. — Ugyanez Ball. (1854)
speciefl is. — Különlegesség: spocialitat Ball. (1881.).
Különség, B a r ó ti 8 za b ó D á v id 1792. (SzD.): „különös
ség”. — Kreszn.-nél: „seorsitas". — E szó, mondja a Ny. {1 :478):
„még élni sem kezdett igazán".
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Különzet. Először Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) classis értelem
ben. — 1848-ig egy kézi szótárban sincs ineg. — 1853-ban Ráth Hiv.
műszótárában jelenik meg újra, most már „differcnz" értelemben
KiíUmzeteskedés: paradoxra. (Phil. 1831-ből)
Külsőleg 1. belsőleg.
Külsőlet, B e n y á k B e rn á t 1783 (OkosElm. 126): estemum,
mivel ez által a szó által már tagjainknak feloszlását, már termetünket
’s mind azt, a' mi külsőképpen rajtunk tapasztaltatik, nevezzük s ért
jük. — Ily előzmény után a Barczaiálvi-féle felület csakugyan istenes
nek mondható.
Küteg, B u gá t 1833 (Orv.): esantliema. — A Szh.-ban így
magyarázza: „Est vox formata e rádióé vocis átülni: exeutore, ad
analógiám gazdasszony ot csnhuj ex gazdaasszony et csuha új eontractis, cui formativum eg est additum, interim ob diphtongi pracserrtiam, quae in lingua nostra satis nmltiplicari non possunt, et küteg
bene sonat, et hoc co magis, quod ut germanorum mi. quibus ea
lingua scatet, diphtongorum turpissima est: ita Hl earum fere pulchertmani constituit*. — Küteges hagymáz 1833 (Orv.).
Küzdelem. Még sem Tzs. (1835), semFog.-nál (1836) nincs meg.
Először Tzs. (1838): „kampfringen*.
Küzdelmes Ball. (1890). —
Küzdhety Tzs. (1835): küzdhumok Fog. (1845) ; kiizdtér Ball. (1857).

L.
Lábazat, K a z in c z y 1815 (Érd. lev. 332): „a mi a lábhoz
tartozik*. Vő. Ny. (4 : 267). — Socket,, fussgestell, untersatz Ball.
(1851). — Noha itt a -zat egységes képzőnek tekintendő, a Ny. (12 : 454)
mindamellett elfogadhatónak jelentette ki.
Labdacs, B u g á t 1833 (Orv.): pilula. — Kunossnál (Gyal.
1835): lapdac*. — A labda, lapta szokatlan kicsinyítése. — A régi
nyelvben talán csak egy efféle példa van: kövecs.
Lábtyú, B a r c z a f a l v i 1786 (M. Hírmondó). Nála: strimfli.
A Mondolat idejében már lábtyü s 1836 körül gamasnit és czipöt is
jelent (Fog.). — Ügy látszik a kestyű mintájára csinálta. — Viszont
a Idbhjú mintául szolgált B u g á t nak (Boncztud. 1828 és Szil.) a

Lágyék—Lakoma
makklyá, praeputium, sad alkotásira: ,,ost vox e makk, glans, et
formativo vestimentali tyű feomposita“. A csizmadiákat 18G0 körül
tréfásan láblyúmwráreknek nevezték (Ball. 1872); Helmeezy ellenben
(Társ. 2:176) a szabómesterre egész komolyan ajánlotta a ruhaművészt.
Lágyék, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1792 (SzD.): „Lágyad rész,
fej lágyéka, lágyadat — Erdélyi tájszó (Tsz ). — 81. nem ismerte
és csakis. SzD. hitelére fogadta el. — CzF. értelmezése szerint ., az
emberi és állati testen oly rész, melyben csontok nincsenek\ —
Bugáinak szüksége volt az „inguen" és „lumbns" (MA. és PP.-nál
miml a kettő: ágyék) szabatos megkülönböztetésére, s minthogy a
vékonya szót miinyclvi használatra alkalmatlannak tartotta, azt java
solta, hogy a lumbus legyen ágyék, az inguen pedig lágyék (Boncztud.
1828) nem gondolván meg, hogy a két szó hasonlósága örökös fölcseréléseket fog okozni, s ez tényleg be is következett,
Lajhár. F ö ld i 1801. (Term. hist.): faulthior. Megvan MA.-nál
s mint melléknév : inéra, deser, vecors. • - A „faulthicr" Dugonicsnál,
1803 (Jólánka I : 551) restnök, vagy az ö helyesírásával: rostnak.
Lak, R é v a i, 1803: „Lak est mansio, habitatio. ut composita
vicorum nomina clarc docent: Széplak, Újlak, Hagylak; et idem lak
ctiam verbum est". (Antiquit. §. 180). — Lakhely, Bécsi cod. 67., 12., és
királyi lak Kunira 1753 (Szedéeziás, 12). - Sl.-nál tülságig: baromiak,
bolondlak, fejcddemlak, halottlak, madárlak, méhlak, szegénylak,, tyúklak.
Lakályos, J ó s ik a 1853 (Eszther): „wobulich, azaz Lakásra
alkalmas". Vő. Ny. (27:117). — Ball. (1872). — Lakály főnév is van
Ball. Telj. Szt.-ban, noha nem hiszem, hogy valaki élt volna vele. —
OzF. egyiket sem veszi fel.
Lakbér, S á n d or Is tv á n 1808 (Sí.): rncrces habitationis. —
Azelőtt a közbeszédben : kvártélypénz. — Házbér mái1MA.-nál.
Lakoma, K a z in c z y (Ered. Műnk. 1 :89). — E szót a „hatvá
nyozott elvonás-' szüleményének nevezhetjük. — MA.-nál és Helmeezy
szerint (Berzs. Vers. 1816: XII.) a Phras.-ban megvan lakmérnzni,
amott tuburcinari, emitt comessari. Ebből Sl.-nál (1808) elvonás útján
lakmár: epnlo, comessator, heluo, lurco. — Ebből elvonták továbbá
a lakma, lakoma szót „schmaus" értelemben (Vő. Fog. 1836), innen
azután lakomázni. — Komáromy Lajos és Halász Ignácz a lakozni
igéből akarták megmagyarázni Ny. (7 : 568 cs 8: 256, 12: 8), de sze
rintem a „visszallóditás" ez esetben nem sikerült. Kassainál ugyanis

200

.alttanya—Lap

lakma a. m. torkos, falánk (3: 258); innon *lakntálni, *lakmálozni,
lakmdrozni s Így tovább.
Laktanya, H e 1m e c z y 1834. (Jelenkor 120): kaszárnya : —
Szontaghnál (Matk.) katonaiak; Kunosánál (Cíyal.) hadoncztanya; Fog.
(1836) laktanya. — Laktanyámé (Jelenkor 3:448).
Lámpa, V e r s e g h y 1804 (Kikölti). A szótárak közül először
a Hártleben 1827. évi IS. M. szótárában. — A Révaitól íratott Boldogréti Vig László tele painflctben ezt olvassuk; .Mondhatjuk, hogy a
tsodás és Ixiyibi szónok tsoda és tsiga a gyökere ; de nem mondhatjuk,
hogy a lámpás görög szónak lámpa a gyökere, niint Rikolt) szerzője
tselekszik, mikor ekképen énekel;
Kilépvén, tsudálja az égő lámpákét,
Melyek világítják a kerti utczákot”.
Verseghy ezt a csudálatos elvonást tudatosan cselekedte. Vö. Ny.
(14:401). így csinált a nép is az univeraitasMl univerzilál, tKÍra-csbőI
Meri. — A lámpát Kazinczy révén fogadta el az irodalom. — Vö.
Adal. 414.
Lánczolat, B a r ó ti S za b ó D ávid , 1792. (SzD.). — Sl.-nál
eatenatio. — LánezoUúos, (Ball. 18G4). — Eszme-lánezolat (Ball. Telj.
Szt.): hegylánezolat Fog. (1845). «.
Lángész. B e r z s e n y i 1898. (Fohászkodás). A „génié” Bar.
m. Tiszti Szt. (1807); elmeláng; Fejeméi 1807 (Anthrop. 3011: észlány:
Szilagynál (Phil. Msz.): lángelme. Nyilvánvaló, hogy a lánqliszt vagy
lisztláng analógiája lebegett a nyelvújítók szeme előtt. Vö. Ny. (29 :170).
Langy, B a r ó ti S za b ó D á v id 1779 (PM. 1: Szólár) és
1784 (SzD): lágy meleg, lagymatag; langyos, langyosodni, langyítni,
langyulni. — A nép nyelvéből véve.
Lankás, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD): „lankauztó,
nem hamar-menedékes p. o. út”. — A nép nyelvéből. — A lanka és
lankáé különféle jelentéseit, 1. Tsz.
Lap. B a r r: z a f a 1v i 1787 (Kazinczy, Lev. 3:172). — SzD.-nál:
a könyvnek lapja. — Sl.-nál: planum, pagina. — A kard lapja meg
van már Zrínyinél, de a könyv lapja, Kazinczy szerint, először Barezafalvinál; mert a XvSz-ban levő idézet PPB.-ból nincs meg PPB.-ban, —
A régi irodalom nyelvében a könyvnek levele volt, nem lapja. (Vö.
NySz.). — A M. Hírmondó (az első magyar hírlap) magát újsúglevélnek, hírlevél,-Pák nevezte, (még Sl.-nál is. hírlevelek: pagellae publieae)
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s csak miután a lap, SzD. és Sí. útján, patina értelemben mind
inkább elterjedt és Márton Szt..-ba is bejutott, kezdtek hírlevél helyett
hírlapot mondani (Vö. Társaik. 1:257). Utóbb a hírlap helyett röviden
lap is (Társ. 2 :143) meghonosodott; napilap (Társ. 1834 : 248); heti
lap (Fog. 1880: hetilap) : havüap (OzF. 1865). Ez utóbbi Kazinczynál
1810-ben meg holnapon íráa. (Lev. 8:2). — Lapozni, paginiren Tzs.
(1838), blattem, durchblSttera Ball. (1857), ez az előtt: forgatni a könyv
ben ; lapszám Márt. (1807), lapszámozni Tzs. (1888).
Latán, „R é v a i kezdte föl" — mondja Kresziicrios. — Az előtt ;
deák nyelv. — A tatán szolgált átmenetül a tórára. — Széchenyinél
még 1831-ben is állandóan: latán (Vil.). — Tzs. (1835) csakis latin.
Láthatár, B a r o z a f a l v i 1786 f i . Hírmondó). — Apáczai
Cserénél UUáshatározó, Révainál (A mennykőnek mivoltáról 1781)
látUilhulár. — Szí). Sí. elfogadja. — A philosophiai műnyelvbe Fejér
vezeti be : „horizon eognitionum. {ismeretek láthatára* (Phil. Miísz.) ;
a mathematikaiba Kmetli Dániel (Math. Műsz.). — Ruszéknél (Fik
hist. 1:32) korhatár, Verseghynél (Lcx. 212) szemkor, v: látáskor (nem
pedig latkor, miként a Math. Miísz. mondja), hiszen ugyanott Verseghy
megrója a láthatár, irasztalféle összetételeket. — Ellenben Bar. vm.
Tiszti Szótárában (1807) megvan már: láteső, pcrspectivum cs látpont ;
foc.ns. — Bngátnál (Boncztud. 1828) látideg; látkép (CzF. 1865); tálkor
(Jelenk. 1 : 10); látszer, látsserész (Kunoss 1834); Uittáv, perspectiva
(Jósika 1853. Vö. Ny. 27:117); láttér (Tzs. 1838). — LiUcsovczni,
Ball. (1857).
Látlelet, Bugát 1833 (Orv.): „visum repertum*: Noha Pukynál
már 1830-ban megvan, mégis
mivel talán még előbb is élt vele —
határozottan magáénak vallja a Szh.-ban: „vox ex visum repertum de
verbo ad verbum versa*. — A ténylelet (Sim. B. 1899) bajosan fogja már
kiszorítani.
Látmány, látvány. — A régi nyelvben (Goleji Katona, NySz.
és Vajda, Krcszn.) megvolt a látomány speetrum, erscheimmg, spectaculum értelemben. — Ez először is látmányra. rövidült, azután fel
cserélték (Kazinczy?) látvány-ny&\.
Innen látványos, látványosság,
hitványság. — Az utóbbi először Bar. Vm. Tszlbah (1807), de népies
szó is, csakhogy nem a „látott dolog*, hanem a „néző tömeg* értelmé
ben. Vö. Ny. (28 :178, 277). -- Ugyanig}' : függemény. fügqmény, függ
vény és kötemény, kötvény. L. ezeket.
Látnok, Szem ere. Kazinczy bizonysága szerint. (Pandckt
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5 : Xi). - K a s in c z ynúl már 1815-bcn (Ered. Műnk. 1:154): „rá adta
a látnok áldását*. — A_ Pbfl. Szótárban: epoptus, visionarius, schcr.
Latolni, V a jd a S ám u el 1772 (Kreszneries szerint) jól meg
int olt igék: verba bene jyjnderata. — A NySz.-ból kimaradt. Egész
1845-ig (Fog.) az újabb szótárakba sem kerül bele.
Látomáaozni, P á p a y Sám u el 1807. (Veszpr. Tszt.). A
„vidimare* kifejezésével sok próbálkozás történt. — Látomltni, látozni,
látamozni, láttasilni, IáUomázni, láttamozni, láttazni stb. (Törv. Tud.).
Látszomány, Ge 1ej i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.) am.
„Spectnun, erseheinung“. Senki másnál nincs meg, csakis ö nála. Vö.
tetszemény.
Láttatm ány, L ülletmény.
Láz, K á c z Is tv á n (Vö. Szobáim. 274). Csak a mai (orvostudományi) értelme van tőle. „Postquam febrim, mondja Húgát, per
hideglelés, luuigarice ‘ reddi non possc compertum fuisset, Stephauus
Rácz tactu optimo pro eadem reddenda láz proposuit, que vox paulopoet publicam adprobatiónem mcruit'y — „Wechselüeber* Mártonnál:
változó hideglelés; Bugáinál (Orv.): váltóláz. — Tejláz, 1832. (Jelen
kor 441); posláz, febris putrija Bng. (Orv.). — „Tumultus” értelemben
megvan már Otrokoesiuál, mint elvonás a lázad, lásaszt igékből. (VB.
NySz.). — Vargyasnál (Phras.) és Baróti Szabó Dávidnál a. m. lázitó,.
láza»ztó“. Te voltál erre láz“ (Kisd. Szt.) Ugyanitt megvan már a
ritka, gyér erdő jelentése is. (Vö. Tsz.). — Hibásan van az elvonás
Kazinczyra róva. (Ny. 4:455). — Lázas (Bug. 1833); lázbeteg (Tzs. 1838).
Laza, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (Szí).): ritka levelii
káposzta, laza (gyér) erdő, magtalan gabona: merő laza az egész
vetés. — Innen átvitt értelemben laza: „loekcr, nicht fest, geringfügig. A nép nyelvéből. Vö. NySz. — Lazítni, nachlassen jelentésben
Fog. (183(1). — Lazítni, relaxare; lazulni, relaxari Bugát 1833 (Orv.).
Lazítani, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (HzU.): „lázittó, Iázászló'1. — Sl.-nál: lázadni, lazulni és lázasztani, lazítani. — A NySz.
egy XVI. századbeli ,lágzU“ sajtóhibái szót lázzít-nak olvas, holott
az nem egyéb, mint lágyít.
Lázongani, B a r ó ti S za bó D á v id 1792 (SzD.): „imittauiott lázing&mk vagy lázonganak p. o. a fák stb.“ Kreszn. így értelmdzi: „buc illue movetnr, grassatur". — Knnoss 1834 (Szf.): Jázangni
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vagy lázongni, sieb cmpörcnd betragcn".
1835 (Gyal.).

- Lázongás: tumnitus

Leb, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.): „A láng lebegése.
A’ tűznek lebje: a' tűz ereje". — Székely tájszó. Tsz. — Sí. nem
veszi fel. — Dog. (1838): „die schwebe ; in dcr schwebe sóin: lcbbcn
lenni". — Bugáinál (Tscham.): leb, meteor; lettan, meteorologia;
lelkű, meteorstein (Szh. 275). — A természettanban némelyek az
aethert is ieő-uck nevezték.
Lebegni. A régi nyelvben levegni s innen levegő; a mai alak
először Faluéinál (NySz.).
Lebel, B a r e z a f a lv i 1787 (Szigv.). Nála voltaképen leble:
„aura, szellő". — Ebből lett, Kazinczy példájára, a korabeli költők
nek egyik legkedveltebb szava : lebel. — A NySz.-ban idézett s ki
gőzölgést jelentő lebel-1 a nyelvújítók nem ismerhették.
Lebeszélni, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.): ‘„valamitől beszéd
del eltéríteni". — Az abreden szó szerinti fordítása. — Márt.-nál
(1803) abreden: „leverni valakit valamiről". — PP.-nál dissuadeo:
•valakit elintek valamitől".
Lebilincselni, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 253).
Ball. (1851):
■fcsseln. — Az előbbi szótárakban ez mindig csak megbilincselni,
megtűrnesezni.
Leczkézni, F a 1u d i 1748. (NySz.). Nála : reprebendere, objurgare; Államinál (NySz.) docere — Leczkéztetni Fog. (1836).
Leereszkedni, O rc zy L ö r i n e z 1787 (NySz.): „Ez az igaz
nagyság . . ., mikor a nagyok is leereszkedhetnek“. Nála először a
mai átvitt értelemben. (NySz.). — Szótárilag Márt. (1799) „herablassend:
alázatos, leereszkedett'.
Lefegyverezni, S z o n ta g li G u s z tá v 1834 (Math. Szt.) 1
desarmiren; lefegyverkezés, lefegyverzés, desarmírung.
Lefoglalni, F o g a r a s i (Törv. Szt. szerint); ooniiscare. —
Különben megvan már Tzs. (1835).
Előbb csakis elfoglalni.
Lefokozni. Először Nagy János Hierolexiconában (1845), a
degradatio szó szerinti forditásaképeu. Ball.-nál még 1857-ben is:
leléptetés, lejehbítés. letétel, letisztezés; de mái' 1864-ban lefokozás is.
Lég, Kazinczy 1815. (Műnk. 5:45). — „Összevonva a levegő ég
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használhatatlan szóból.1 — Fogarasinak így adta elő: „A halotti
beszédbon még teremtene,' feledévé szók állanak a mai teremte, félédé
helyett, tehát midiin ama szókban a nyelvszokás az eve. szórészt é-re
vonta össze, úgy valónak ama betűk l-eve-g szóban is összevonhatók.
8 az igetörzsök a magyarban gyakran főnév is, pl. nyom, les. zavar.
Ny. tad. Ért. (IV. 7:11). — Az aer legrégibb magyar neve : ég, később
megkülönböztetésül az ég erősségétől, a lirmamentumtól. levegő épnek
nevezik, de már a múlt század második felében sok írónál egyszerűen
levegő is, noha PP. ez értelmét még a legutolsó kiadásában sem
ismeri. — Barczafalvi a Szemere Följegyzései közé kötött kéziratában
igy vélekedik: „Kény, lég. példány, magány, szellem -db. teljességgel
meg nem állható szók. A szó formálásban vagy származtatásban
edjetlenedj példa sints, a melly azokat jóknak mutatná (1:254).
Légcső, B u g á t 1833. (Orv. Szókönyv): traehea. — A Szó
halmazban határozottan magáénak vallja, — Egyéb ?éy-es összetételek
la külön tárgyaltakon kiviil) légáram, léggömb Ball. (1890): légnemű
Tzs. (1835); légsúlymérö 1831 (Közh. Esm. tára): légseáriMt, 1858
(Toldv, Msz.); légiir Ball. (1857); légüres, légvár Tzs. (1835) stb.
Légeny, I r i n y i Ján os 1842 (Orv. tár 1: 2fit>):“ Ázot-iA (fojtó,
helyett) jobban illik a legeny, mint. a körlég nagyobb alkotó része". —
Bugát javasolta 1843-ban (Szh. 137) a legeny helyett a légcnyt.
Légfűtés, N o v á k D á n i e 11833 (Társaik. 90). A „lufthoizung"
szolgai fordítása.
Ugyanilyen a víz/ütés; egy szótárban sincs meg.
Léghajó, H e lm e c z y 1832 (Jelenk. 1 : 2G0): léghajós agronauta. — Helmeczy gúnyosan teszi hozzá: „de ezt talán rövidebben
s jobban igy is lehetne egy ősi magyar nyelvmesterünk után mondani :
egy a levegő égben izével (ballon) úszkáló vagy oda felemelkedő
(czepelkedör. — Sl.-nál: égi hajó.
Léghajózás (Társaik. 1:357).
Léghatlan. — Először Ball. (1851). „A legújabb m. szavak1
közt: luftdieht, a vízhatlan mintájára. L. ezt.
Léghuzam, H e lm e c z y 1834 (Jelenkor 4). — Tzs. (1835):
és Kunosa (Gvál.) légvonat is..
Légkör 1. gőzkor.
Légszesz, H e lm e c z y 1832 (Társalkodó 1; 245). Jelentése a
mai világító gáz,
Légszivattyú. — Az antlia pneumatica Molnárnál 1777 (Fiz.)
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szopó köpű : Segesvárynál (Derham, Physiea-theologia. 179íí), és Varga
Mártonnál (Torm. tad. 1808): levegő-szivattyú. — A Közhaszn. Esm.
tárában (183)): légszivattyú.
Légzárólag, K a n o sa 1835 (Gyal.): hermetice.
Légzés. A lélekzés elrővidiilésc a lég hatása alatt. Először OzF.nál (1865) légzés 1. lélekzés.
L égyo tt, K a z in c z y magáénak vallja. (Pandekt. 5:14): , Ken
dez-vous ; egy-légyottra hívta meg*.
Vörösmarty roBszalta: „Itt
lesz a légyéit ? Valóságos két alakú nép, mely ifi is ott is van egy
időben. Ha tehénnel nem beszélnénk így: tala le. a Tala még leg
alkalmasabb volna*. (Athcnaeum 1841 1:287 és Műnk. 11:163).
Különben ez a tala (elvonás a talál igéből) már Kreszn. figyelmét is
megragadta. .Nála tatabér; am. findegeld, nyilván, hogy a Tnlabér
családnévnek értelmet adjon.
Legyőzni. A NySz. csakis SzD.-ból (1803) idézi, s nem is lehetett
egyáltalában elterjedve, mert Lovász Imre 1835-ben (Ért. 38) a nyelvszokással ellenkezőnek tartja, hogy legyőzni-1 kezdenek imi.
Leh, fn. D u g o n ic s (Bonts. Vers. 1816. XI). — A régi iro
dalom nyelvében igetö volt. — Különben a nép nyelvében is él mint
főnév. (Tsz.).
Leirat, fn. II e 1m e c z y 1833 (Jelenkor 743): erlass. — Kunossnál (1835): deseriptio. - Fog. (1842) reseriptum. — Vész János Ármin
a deseriptiv-geometriát „leiraté’ mértan-nak nevezte; ez ma ábrázoló.
Lejárat, C s á s z á r F e r e a e t 1840. (Váltó-jog). Előbb .idői
ért váltó* Tzs. (1835).
L ejt, fn. Verseghy 1805 (Tiszt. Magy.). Értelmét nem adja. —
Különben a nép nyelvében is: „lejének megy* (Tsz.). — Innen lejtmérés Ball. (1864) előbb lejtmérlegezés is : nivellirung Fog. (1848) és
lejtezni, előbb escarpiren Ball. (1872), utóbb nivelliren is Ball. (1890).
Leképezni, V a r g y as 1750 (Phras.): adumbro, expingo. —
Tzs. (1838): abformen, abbilden. — SzD.-nál: leképezel a. m. rajzolat.
Leköszönni. Sem a NySz., sem SzD., Sí., Márt. nem ismerik
még. — A T őit. Szt. szerint (401 1.) Köleseynél először. — Megvan
már Kunossnál is 1835-ben (Gyal. 92). — A német „abdanken*.
Lekötelezni, F a lu d i (NySz.). — Sl.-nál: devincire, facéré obligatum, obstrictum.
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Lél, B u g á t 1833 (Orv.): alkohol, spiritus. — Est radix vöm
lélek occasione vorsionis taxae medicamentorum facta. Határozottan
magáénak vallja. — Leginkább a boriéi Összetételben jött itt-ott hasz
nálatba. (Tzs. 1838).
Lélek-ismeret, S z é c h e n y i 1831. (ViL XI.) „legtisztább
Ulekixmeretem". — A NvSz.-ban megvan ugyan czíinszóként a lélekiemerct, de egyetlen biztos adat sem illik reá. — Lovász Imre meg
is rója Széchenyit, miért nem írja: lellciismeret. (Ért. 33). — Istentisz
teletre. sínes adat a NySz.-bau, noha ott van a ezimszók közt.
Lélek-jelenlét. — A „geistesgegemvart" 1833-ban a Honinfivészben (309. 1.): elmejelenség: Tzs. (1838): Wekrébrmtég; ugyanígy
és lélek-éberség Ball. (1857). — A mai lélek-jelenlét: praesentia animi
Nagy János Hierolex. (1845) és Ball. (1864).
Lelencz. A régi irodalomban talált gyermek, Márt. (1803) és
Sün. Krist. (1809); még Helmcezynól is 1834-ben: talált gyermekház
(Társ. 248) és találványház (Jelenk. 518). — Először 1835-ben, még
dőlt hetükkel szedve, lelencz és lelenczház Tzs. a findling mintájára.
Lelet, leletezni. Amaz Phil. (1831-böl) inventum, ez először a
Törv. Szt. 1847-i kiadásában inventare jelentéssel. — Megléletezni,
befund aufnehmen egy szótárunkban sincs meg.
Lelkesedni, lelkesülni. — Amaz SzD.-nál (1792) és Sl.-nál
animari; emez Tzs. (1835).
Lelkész, D u g o n ic s 1803 (Jólánka, 1 :94). — Sl.-nál 1808
(Told. 231): pastor animarum'.
E szó megvolt már különben 1795
körül is. (Mag}-. Merk. 42 1.). — Volt a ki a psychologust is lelkész
nek. nevezte (Phil.), sőt T'oldy még 1841-hen is (Athenaenm, 2:80)
azt akarja, hogy lelkész és lelkészet ily értelemben használtassanak.
Lelkiiszneretlenség, F o 1n e s i c s (Phil. szerint). A gewissenlosigkeit szószerinti fordítása.
Lelkűiét, Jó sik a . (Vö. Törvtud. Míísz.). — Ma inkább az érzelcinvilágnak vagy gondolkodásmódnak felel meg: a jellem végkép
kiszorította eredeti értelméből.
Leikül ige nincs cs nem is volt.
Leltár, F o g ara si 1833. (DM.): inventarinm. Nála eredetileg
lelettár, de már 1836-ban leltár. - Ball.-nál (1851) az inventar: leivény is. — Leltározni. Fog. (1845). — Erre a mintára leibér, lelilij.
lelerö, leijog Ball. (1858). - Leihely egy szótárban sincs meg.
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Lemez. A régi nyelvben a szántóvasat lemez vasnak és a mai
nemezt (filz) is néha lemeznek mondták (NySz.). — „Lamina* jelentés
ben a lemezt Diószegi-Fazekasnál 1807 (Fiiv. 14) találom előszűr. —
Fog. (1836) lemez: platté. — Umezítni Ball. (1857); lemezeim (1864).
Lendíteni, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1792 (Szü.) .lassan moz
dítani, indítani; csak alig lendítettem meg*. — A nép ajkáról véve. —
Lendülni sokkal későbbi. (L. lendület).
Lendület, V a d n a y L a jo s 1843-ban Szontagh Gusztávnak
a „schwung*ra a lengiilel szót ajánlotta (Propyl. 199 és Vadnay Károly
1901 június 26-án kelt leveléből is); de már 1851-ben (Ball.) lendület
és 1854-ben (Ball.) lendületes is. — Maga a lendülni ige (CzF. 1865) ;
fellendülni Ball. (1S72). — Erőszakos elvonás útján csinálták a tend-et:
lend-erő. lendkerék (Ball. 1872).
Lenge. K a z in c z y n á l am. könnyelmű (Pandckt. 6:13). Ma.
inkább „schwank, leiekt, schwebend. (Ball.). — A nép nyelvében
egészen más a jelentése (Tsz.)
Lengenye, K a z in c z y 1814 (Pandekt. 6 köt.). „Vergissmeinnicht, Myosotis Seorpioides L . : a Debr. Füvészkönyvhen Xefelejt.smizsót. Én: cmtény. — Corona iinperialis: Fritillaria imperialis 1..,
Debr. Füvészkönyvben koronás hatkotn. Én: császna. — Maybliuue :
Convallaria maialís L., Debr. Füvészkönyvben Májusi gyöngyvirág. Én :
lengenye. — Egyik sem vált be; ki mond ma .nefelejts” belvett emlényt, .gyöngyvirág” helyeit lengenyél?
Lengés, V e r s e g h y 1820 (Lex.). — Az oscillatióra sok ki
fejezést javasoltak; Horváth Áriámnál (Phys. 1792): rezgés; Segcsvárynál (Defham, Phys. 1793) hintázás; Varga Mártonnál (Term. 1808)
léggán; Közhaszn. Esni. (1832) billengés, hintálás: Bugáinál (Tseh.
1836): ingadozás, lógadozás.
Lény, B á r á n y P ó t c r 1791. (Xy. 10: 305.).
Nála voltaképen
löny: ugyanígy SzD.-nál, ez okból Sí. ennek tulajdonítja. Ruszéknél
(1812) ontológia lönyödelrtn. — Mai alakjában Ilelmeczytöl (Szemere
Mánk. 3:107) — Kazinczy igy magyarázza : „Lett a le gyökérből (i«-het)„
mint a mén a me (me-hét), íny az i (7-hatik) gyökerekből. A lágyító
y szebb hangzat kedvéért adatott hozzá, a mit annál kevésbbé roszszalhatunk, mivel a mén is gyakran meny nek mondatik ; az íny pedig
soha y nélkül ezen értelemben elő nem fordul.” (Tud. Gyűjt. 1818.
Hl. 79.) — Szemere örvendve írja Kazinczynak (Műnk. 3:107), hogy

Lényen-—Léptetni
a Helmeczy lény szavára analógiát talált: me-het, le-het, mé-n vagy
meny: admissarius. — Verseghy tiltakozik az ilyen szóképzés ellen (Lex.
161). — Ellenben Kazinczy- igy ír Helmeczynek 1812-ben (Lev. 10;
270) : „A lény neve az Ívesnek excellens. Én bizonyosan fogok élni
vele. De az effélét nem eggynek szabad tenni, nyerd meg reá Szemerét
és társainkat. Ha ök akarandják, donabitur vox elvitató*.
Lényeg, Hel meczy. 1832. (Jelenkor!. — Előbb (póld. Verseghy,
Lex.) mivolt. Balogh Pálnál létalap, Imrénél létey (Phil.). A Jelenkorban
<1832. 125) íéteny, létedelem, de már (767) lényegileg. — Bogát szerint:
„lényeg vox c latino essentia immcdlatc varsa, ct versivé ct ideae
•eonformiter bene formata I (Széhalm. 103 és 276).
Eunoss is igy
nyilatkozik : „Némellyel: létalap helyett a létey szót. használják s a
létalapoe-t létegesnek mondják nem egészen helytelenül ugyan, de
az igazi értelmet nem elég nyomosán fejezhetve ki. Legájabb s talán
leghelyesebb szó a lényei] és lényege*, inelly mellett hasonszóképen
’s nagyobb nyomósság kedvéért a létalap és létalapon is bízvást meg
maradhat* (Szf. 1835). — Lényeges (Phil. 1834) lényegtelen (Ball.
1864), előbb lényegetlen (Ball. 1854). — Átlényegüld*, transsubstantio
{Ball. 1854), noha maga a Unyegülni ige teljesen ismeretlen.
Lépcsősét. — Phil. (1831-böli: gradatio; Fog. (1836) stufung,
abstufung, gradation.
Lépcsőzetes, Ball. (1851).
Lépdelni, K a z in c z y 1814 (Pandekt. 6 köt. és Szemere
Jföljegyz. 2 : 51). — A regi irodalomban lépdegelni és lépdesni (NySz.).
Lepe, K a z in c z y .
Saját följegyzese szerint (Pandekt. 5:13).
Jelentése arn. lepke, pillangó. Vö. Tzs. (1838).
Lépkedni, C s o k o n a i. (Bcrzs. Vers. VII.). — A nép nyolvéböl véve. — Azelőtt lépeseim, lépczelni. (NvSz.).
Leplezni, K a z in c z y 1801 (Ered. Műnk. 1:176). — A Mondolatban rosszalva, valamint a leplezd is. — Széchenyinél 1830 (Törv.
Szt.) palliativnm medinai: leplező szer. — Kunossnál palliative : leplezve ;
palliativus: leplezett (Gyal. 1835); leplezd: versehleierung, verhiillung
(Szf. 1834). — Leleplezni, enthlillen Tzs. (1835); Mártonnál (1823) enthiillen : felfedni, kifedni, felfedezni.
Lépték, G y ü ry S á n d o r 1832 (Math. Szt.): scala. — A mérték analógiájára: mér-mérték, lép-léplék.
Léptetni. — Élő igekötővel legelőször Faluéinál, de nem a
mai jelentésében. Vö. NySz. - „Promovcálni vlrit a hivatalban* az-
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előtt előbbmozditcmi v. előmozdítani. — Előléptetés; promotio Fog.
1830. (DMM). — Félrelép is Faludinál először. (NySz.).
Leszámítolni, F o g a r a s i 1842 (Jogt. Msz.); diseoiitiren. —
Ugyan ő nála 1843-ban (Kér. Szt.): leszámiloUd, disconto. — Ytsszleszámítolni (Ny. 15:131.). — Ez talán az egyetlen példa, a mai nyelv
ben is, az -ií + oí igeképzésre.
Létesíteni, B a r c z a f a l v i 1792. (Tudom, magyarul 9.). Nála
megvan a létez xnn. is (existentiosus), a melyből a létesíteni, létesülni
igéket tovább képezte: ez azonban nem kapott lábra, noha egy dara
big használták, p. Thezarovich (Logvika 1812)* sőt ennél léteskedni
aw. existo.
Letét, K n n o s s 1834 (Szf.): „letétel, depositum”. Régenlc: le
tett jószág (Törv. Szt.). — Pápayuál 1807 (Veszpr. m.): letétemén}/,
letéteményes. — Letéteményezni, Ball. (1851).
Letetni, B a r c z a f a l v i 1815 (Szemere Följegyz. közt 1:267).
„Fáéit ut fiat, offieit". Mint étet, tetet ete. Létetvény; effectum.
Mint tanítvány. Létető ok: causa efficiens. Létetős: efiicax.
Létezni, B a r c z a f a l v i 1792. (Tud. magyarul). Nála voltaké•den léteim: Üllő existens, létlés existentia. — Átmenetképen a léte
lezni igét is használták. (Vö. Mond. 76). — A létezés megvan már
Imrénél 1831 (Phil. Müsz.).
Létszer, V e r s e g h y 1820 (Lex.): matériáié — Utóbb Almási
Balogh Pál, Döbreutoi. Fogarasi az orgauum-ra alkalmazták. — Lét
szeres, organicus; létszeresítni, organisare (Pllil.). — Bálinál is meg
vannak meg (1890). A lét egyéb összetételei közül: létjog még- CzF.bau nincs meg, először Ball. (1890); létszám Ball. (1851).
Levelész, F ö ld i 1801 (Tenn, Hist.): aphls, blatthans. —
Barczafalvi a postamestert nevezte levdész-nek, a levélhordót pedig
leveles-nek (Szigv.); Sándor István pedig a eanoellariust főleveles-nek
és az archivariust levelész-nek. (Könyv. ház).
Levelezni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). A régi
nyelvben csak „fólia emittere" és „virem pampinis spoliare" értelem
ben; „valakivel levelezni* (corrcspondere) először SzD. szótárában.
Levelke. A régi irodalomban rend szerint levelccske és a levélke
csak egyszer fordul elő Héliuméi ;NySz.). —- Dugonics azt állí
totta, hogy az asztolocska, szivecske, leikecske, uracska tótosan, vagy
S'/ii.y : Nyelvújít. Szótára.
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czigánvosan hangzik s hogy e szerint a levélke, is szebb, mint a levekcjtke. "(Etelka, 414).
Levéltár, B e n y á k B e rn á t 1780 körül. (Ny. 30:426) és
Nánási 1798 (Test. 109); levéltáros, Georeh 1804 (Honnyi törv. Vö.
Törv. Msz.); levéltárnak, Fuky (Tiszt. Szt. 1830).
Levente. Már Zrínyi is él vele levonta alakban s heros jelen
tésben. Az újabb irodalomban Sándor István honosította meg. (Told.
1808). — Eredetét 1. Ny. (6 : 441).
Levertség A „niedersehlageii* Mártonnál (1823), sőt még Tzs.
(1835) is „csüggedt, szomorú, kedvetlen." — Bugáinál 1833 (Orv.) azon
ban már delassatio: leverettség és leverő: deprimens. — Levertség Bugát
1843 (Szh.) és Ball. (1857).
Levonat, F o g a r a s i 1833 (T)MM.): „falcidia, veszteség.
1843-ban ugyan ö nála (Kér. Szt.): disconto; 1845-ben (Fog.): abzug,
disconto. — Levonataim, scontiren Ball. (1872).
Lezárni, Pápay Sámuel 1807. Veszp. Tszt.) sequestrare: lezárni,
bírói lezárás alá venni. — Márt.-nál lezár: znschliessen, zusperren,
Kreszn.-nél: recludo. — Mártonnál (1803) a scqucstcr: „törvényes
letartóztatás". — Lezárulni, sequestrircn Fog. 1843 (Kér. Szt.).
Lipcse, S á n d or Is tv á n 1791 (Sokféle 2:112). - A 112.
lapon Liplse.. holott n. o. 104. lapon még Lájptzig és még 4:34 is
Léptéét rekeszben Lajptziggal magyarázza. Bizonyosan a régi I.ipsia
és a liptőinegyei Lipcse csengett a Iliiében. így ő Jenát Jenőnek,
Bolognát .4óo»?/nak, Thebaet Takonynak, Bern-et Berénynek akarta,
nevezni. Még furcsább: Dresda Darázsi, Kopenhága: Kappanhágó;
Stockholm: Istókhalma-, Solothum: Szólótorony: Július Caesar: Gyula
császár; Kalendárium Juliánom: Gyulai Kalendárium. (Sokféle 2:
110 115; 4:233; 12:220—243). Vö. Adal. 301. — Dugonics (Jólanka 1:599) egész komolyan állítja, hogy Riga régente Rigó volt.
Lob, B u gát 1833 (Orv. Szókönyv.)
Csak a mai orvostudo
mányi értelme vau tőle ; a szó megvan már nemcsak SL-nál flamina
értelemben és Verseghynél (Aglája 1806 : 96), hanem a NySz.-ban is.
Dugonics (Jólánka 1:317) szerint: „a tűznek elejét íoó-nak, annak
hnzamos égését lángnak nevezzük. — Bugát Így indokolja: antea
inüammationem patria lingva voce gyulodás exprimebant, quia verő
haec sesquipedalcs terminos suggessisset, vg. agyvelögyuladás, ideo
de breviori quadam cogitatum erat, quam in vocula lob adinvenisse
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rati, postqn am eariem préposttá fuisset, ceu formativum paulo post
publici juris facta est, quin aptiim perinde vocabiiliim gyuládéi ideo
vivere desiisset; lob enim in compositis vocibus deberct tantum adhiberi*. (Szóhalm. 283). — Lobon, inflaminalorius ; lobellenes, antiphlogisticus; lobláz, febris infiammatoria (Orv.).
Lobor, Szem ere (Szvorényi Följ egyz. szerint): pyramis. —
Szótárban először 1813-ban (Szb.) és Báli nál (1846) pyramide : .lobor,
tetény, teték, gúla“ . — Régibb nevei a pyramisnak: Apáczainál
lángszabású, Molnár Jánosnál gúla, Dugonicsnál czöveh, Petiiénél iornyodzó, Beregszászinál szegletes Mp, Bolyainál tetény (Math.). — A
lobor szó eleje, mini a görögben is, a tíiztöl, annak iohogásától, a
vége pedig a szobortól van véve.
Lom. IT.-nál am. dér, zúzmara a fákon. — Mai értelme először
Gvadánvinál (NySz.). Elvonás a 2ú»-2omból. — Lomtár, CzF. (1865).
Lomb, C s o k o n a i (Műnk. 371). — Azt mondja (!a., hogy e
szót MA. nyomán elevenítette föl. Téved, mert MA.-ban e szó nincs
meg, hanem PPB.-nál (1767). Ugyanitt: lombos. — Tzs. (1835) lomhozni, lombómlni. — Fog. (1886): lombozat.
Lopózni, II ar ó t i Sz ab ó D á v id 1732. (SzD.): „lopódzni,
bélopódzni, lopódzkodni— Rákóczi leveleiben: lopódni. (NySz.). —
Ugyanígy: dörgSlödni (NySz.); ma inkább : dürgölSdzni, dörgölözni.
Lovagias, S z é c h e n y i 1842 (Tndós Társ. Évk.) és Honderű
1844 (1 :335). Szótárban először Ball. (1854); lovagiallan (u. i.)
Lovancz, D u g o n ic s 1787 (Etelka, 63. 1.): „A’ Lomnczok —
mondja Dug. — annyit tettek a’ Régieknél, mint Lovas Katonák, nem
különben a' Lábas Katonákat Labancsoknnk mondották. Magyar Sere
geink, Árpád idejében, csupa Lureanczokból állottának. Gyűlölték a
LabanczokeX". — Az így koholt lovancz szóval Kazinczy is élt (L bódor alatt) s CzF., szintúgy Ball. még 1872-ben is fölvette a Telj.
Szt.-ba, de 1890-ben már elhagyta.
Lovar. — Dugonics és Barczafalvi 1787 (Szigv.) a reiter-t lovancznak nevezték. — A lovar, mülovar, úgy látszik, csak 1840 után jött
divatba, mikor Wolf, ntóbb Lejars híres czirkusza járt Budapestre. —
Az utóbbi két szó először Kiss Mihály szótárában (1844); lovarda,
reiterei Fog. (1848), de ugyanez lovagnlda Honderű 1844 (2:260):
lovagda is Ball. (1854).
Wolf a ezirkuszát „műlovarazín-nek nevezte.
Honderű 1843 (1: 40). — Ugyanitt 1843 (2: 32): .aztán milyen bolond
14*
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új neveket cnmpónálgatnak ezek az új reformátor arak: csxinakda,
lovarda, fagylalda, iidulelde*. — Xagy Ignácz 1844 (Magy. titk. 34)
Ífli’ífráíínak Írja. — A m. kir. honvédség számára 1873-ban kiadott hiva
talos Hadi Müszótárban pláne lovardámat is!
Lovasság, G y ö n g y ö s i 1674. (Mur. Vén. 126). Nála am. lovas
volta, lovaglás. Vö. Ny. (27:256). — Az equitalus a régi nyelvben:
lovagsereg, lovas sereg, lovagság. MA., s ugyanig}' még 1785-ben Sen
kiméi (Érd. oláh nemz. 14), valamint Pcstvárm. Tszt.-ban; de már
Dugonicsnál 1787 (Etelka, 95) és (Szirm. SÍ., Pcstvárm.) lovasság is. —
SzD.-nál: .gyalogság, valamint lovagság-.
Lökerő, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.): vvurfweite. Ugyanígy
Fog. (1845). — Scbleuderkraft Ball. (1857).
Lőszer, U e lm e c z y 1832 (Jel. 1: 762): munitio. — Ugyanez
Kunosánál (1834) scliiesswerk, gesohiitz.' — Lőfegyver (Tzs. 1835).
lögyapot (Fog. 1860); lőpor, lőrés (Tzs. 1835); lőtávol (Bérez? Károly
1860. Vad. SzL). — SL-nál (1808): lövő fegyver, lövőhely, lövő por.
Lövedék, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 127). — Szótárban
először Tzs. 1835 „geschoss* alatt. — Kiss Károlynál (H. Msz. 1843)
a projoktile: lövetek, a geschiitz pedig Ifívőcs vagy lövőcse; de már
1846-ban (Ball.) löveg is.
Lövész, G y a rm a th i S ám u el 1816 (Voeabularium 46).
„Lövő, lövész, vadász3. — Pák LUenes (Vadásztudomány 1829) már
gyakran él vele, külön (2:169, 178 stb.) s összetételekben: lövész
pálya (2 :172), lövész-kunyhó (2 :183): lövész-társaság (2 :199). —
A Jelenkor (1832. 1:106) leírja a polgári lövészek (Sebittasén) táncziuulatságát. — Czéllövész Tzs. (1835). — A pesti „Sckützengasse*
magyar neve 1817-ben „Pattantvús-úteza‘ (Scliinall, Adai. Bpest tör
ténetéhez), 1833-ban „ Lireöldözö-útcza* volt (Trattner, Kalend.).
Lövetel, B a r é t iS z a b ó D á v id 1784 (SzD.) am. lövés. —
A jövetel mintájára
Lövölde. Sokféloképen próbálgatták a ,schiessplatz“-ot lefordí
tani. Mártonnál (1803 és 1823) lövöldöző hely; Tzs. (1835): löhcíy;
Honderűben 1844 (1:255, 268): lövönde; Fog. (1845): lőtér: Fog.
(1848): lövölde;. ezután pedig Ball. (1854) lödé; CzF. (1865) lövődé is.
Lyukaes, S án d or Is t v á n 1808 (Told.): „foramen parvuin,
foramellum". — Elvonás a lyukacsos (régente lyukmos) mn.-böl.
Vö. Adai. 340. 1. — Továbbképzése SL-nál: lyukaesolni, perforare.
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M.
Magán. — Összetételei közül a régi nyelv esak a magánlétet
ismeri (NySz.). — A „privatmann-sache, schule” stb. Márt.-nál
1803-ban, sőt 1823-ban is : „magános ember, dolog, iskola* stb. A
„jus privátom" cgcsz Fogarasi-ig, sőt még 1835-ben nála is : „magános
törvény vagy jog". — Üjak: magánbeszéd, magándal, magánjáték,
magánláncz, Tzs. (1838): magánjog, Fog. (1842); magánbűnön, magán
érdek, magánlevél, magánvádló (Ráth. (1858); magánbirtok, magánoséi,
magánélet, magánépület, magániskola, magánóra, magánszemély, magán
ügy Ball. (1854) stb. stb.
Magánhangzó. B a r á t i S za b ó D á v id 1779 (FM. 1:0) és
SL-nál vocalis. — MA., I’P.-nál szószerző betű ; a Debrcczcni Gramma
tikában : magában hangzó.
Magánozni, I f a r ó t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.): .magán,
vagy külön tartani*. — Fog. (1833) privatus: magánzó; privative:
magánzókig. — Kunosánál (Gyal.): privatisare, magánozni. — Ball.
(1854) magányzó: privatmann, particnlicr.
Magány, V e r s e g h y 1805. (Tiszt. Magy.). Elvonás a magános,
magányosból. — Vö. Magy. Aglaja 1806 és Ny. Ért. (IX : 17), és Adni. :
259.
Kazinczy ezt is magáénak vallja. (Pandekt. 5:14). — Szemere
(Minik. 3:89) írja Kazinczynak 1810. XIT. 27-én: „Nem jó lenne-e
Berzsenyivel is bevétetni a magány szavat ? Azon sor: Légy, magányos
ság ! vezetőm s barátom! talán lehetne íg y : Légy, magány, nékem
vezetőm s barátom; vagy iicologizálva: vezető s barátom
Magaslat, lie lm e c z y 1833 (Társaik. 109). Nála a. m. „a
márvány-lapon domború kiemelkedés. “ — Ball.-nál (1846) crhöhung:
domborulat, magaslat; Ball. (1857): terrasso, crhöhung : Ball. (1872)
megvan már a magaslati! ige is sieh erheben, emporragen, de CzF.-nál
nincs meg. Előbb lett a magaslat s azután vonták cl belőle ezt a
magaslani igét.
Kimagaslóm Ball. (1881).
Magasztos, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigv.). Nála: (adj.) augustus,
Titulus Prinoipum. — SzD., Sí. nem fogadja el. — Fog. (1836):
majestSUisch, herrlich. — Elvonás és nyomban továbbképzés a magasztal
igéből, a régi magaszt. (NySz.) ismerete nélkül. — Magassiositani
Fog. (1845).
Magasztosulni, felmagasztosulni egy szótárban sincs meg.
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M áglya, Kazinczy. Saját feljegyzése szerint (Pandekt. 5:13)
ő használta először mai értelmében. Szvorényi Szemerének (Műnk.
1:47) tulajdonítja. Mint szó megvan a Tsz. és a NySz.-ban is; csak a
sclieiterliaiifen jelentés van Kazinczycol. — ,Máglya: strues asserum
pro doliis ad formain rogi compositns: mi pedig rogus-nak vettük —
mondja Hclmcezy (Béres. Vers. 1816. XLIII). — Barczafalvi a mai
máglyát falmglyáuak akarta nevezni (1787, Szigvárt).
Mágness ég. V a r g a M árton 1808 (Gyöny. term. tnd. 2 : 105)
Nála magnezitem; Tarezynái 1838 (Term.) mágnesezni. — Szarvas
Gábor azt akarta, hogy mágnessög-ot, mágnesos-t, mágnesozni-t mond
junk. (L. Adal. 401 1.).
Magonoz. Az Erdészeti Lapókban (1862) Díváid és Wagner
közöltek először a „sümling'nek ezt az ügyetlen fordítását. — Szó
tárban először CzF. (1867). — A magkereskedök az ö árjegyzékeikkel
ág)' elterjesztették, bogy ma már a paraszt kertészek is hangoztatják.
Magtár, Pethe 1814 (Nemz. Gazd. 1:105). — SzD.-nál, Sl.-nál:
életház, magház. — Ez utóbbit 1. Tsz.
M agyarítani, B a r á t i S za b ó D á v id 1786 (Verskoszorá
3:149). — Megvan már 1785-ben is a Wolstáin-féle Baromorvosló
könyv czímlapján. A magyarosítani is a XVJU. század végén kelet
kezett ; a Debr. Gramm, már 1795-ben megrója a magyarítás szót. —
A Fővárosi Lapok (1879) ngyanily joggal irta : „M ag g a rod u n k s a
Ny. (8:220) ezt megrótta, kólóit a „magyarít"-at, igaz hogy jóval
utóbb, pártul fogta (26 :41).
M agyartalan. Először <’zF. (1867): nem magyaros. — Olyan
forma képzés, mint az istentelen az tsfencs-Bcl szemben.
Majdani, F a lu d i (NySz.). — SL-nál: proxime futurus, venturus. —- Bizonyára a szintén nem régi hajdara mintájára.
M ajm olni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): sequi, imitari.
Majmozni, úgy látszik, Geleji Katonánál fordul elő először.
Makktyú, 1. Idbtyú
Mákony, B u gát 1833 (Orv.) ópium. - Zrínyinél: áfivm (NySz).
Makra, P e t k e F e r e n c i 1815 (Nemz. Gazd. 313). Nála voltaképen a debreczeni Makrai pipáról van szó. — Moha először Tzs.
(1838) ain. makranezos. — Makrapipa Fog. (1845).

Makrancos—Másodrendű
Makranozos, B a r ó ti S zabó D á v id
nyelvéből. — Sí. nőm veszi át.
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Málházni. A régi irodalomban csakis málhálni. (NySz.). — Ma
alakja Kreszn.-nól.
Mámor, S án d or I s t v á n 1808 (Told.): dolor capitís et rnoestitia post crcpulara, tehát katzenjammer. — Helineczy (Borza. Vers.
1816. IX.) Csokonaiból is idézi. — Elvonás a mámorosból. — Fog.nál (1836) rausch ; woimetruuken: kéjmámoros Tzs. (1835).
Mancs, r o ly a .J ó z se f 1843 (Szil.). Nála : „pes solidungulus,
ungula*. — A nép nyelvén mancs: .labda fagyökérből* (SzD. cs
Tsz.). — Pólya természetrajzi műszóvá tette és a mai palásokat sokáig
WKMCSosoknak is nevezték. (Ball. 1848). — A mancs szót Bugát (Orv.
és Szh.) „skybalum* értelemben akarta műszóul alkalmazni.
Marasztalni. A régi nyelvben csakis Molnár Albert szótárában
és egyéb müveiben fordul elő. A többi Íróknál a régiebb marasztani.
Vö. NySz..— E l igekötüvel és convinoere jelentéssel a Törv. Szt.
első sorban Kölcscytől idézi; Pukynál is megvan 1830-ban.
Marczona. A régi irodalom nyelvében am. nichtsnutz, wertlos,
geringfiigig. — Helmeezynél (Berzs. Vers. 1816: XII) Wagner Phraseologiájában és Faluéinál találták a „kegyetlen, szörnyű" jelentését s
igy elevenítették föl.
-más. — A régi böjtmás, egyetmén, ingmás (NySz.) példájára
keletkeztek a nyelvújítás korában a már SÍ.-nál (1808) meglevő kép
mássából képmás Tzs. (1835): ugyanígy hasonmás (1. ezt); kézmás
Fog. (1845); a már 1783-ban Bcnyáknál meglevő névmássából: név
mán Tzs. (1835).
Másítani. Dunántúli tájszó volt: a NvSz.-beK néhány adat is
bizonyltja. — Kis János mikor igy ir: , másította a szándékát* hozzá
teszi, „mert túl a Dunán mondják*. (Szemere Följegyz. 2:55).
Másodlat, C s á s zá r F e r c n c z 1840 (Törv. szerint): dup
lum. — Fog. (1842): duplicatnm. Minthogy másadolni ige nincs és
nem is volt, a lat egyenest képzőül szerepelt.
Másodrendű, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): secundanus,
secundarius. — PP.-nál: második remiből való; SzD.-nál második
rendbeli. — Vö. elsőrendű.
t
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Másolni. A régi nyelvben csak „Sndem, alterere" jelentéssel.
(NySz.). — lemásolni: eopiare már 1807-ben (Veszp. és Bar. VmTszt.-ban); másolat: copia ugyancsak Bar. Vm. Tszt.-ban. — Banyáknál
1780 körül (Ny. 30:424) másolat am. declinatio a grammatikában.
Mássalhangzó, B e n yá k Bern át kéziratában 1780 körül
(Ny. 30 :423); ugyanígy Debreezeni (iramniatika 1735. A consonaris
szó szerinti fordítása.
M ázolni. A regi irodalomban am. „incrustare, gypsare" íNySz.).
Erre vonatkozik még SzD.-nál is a mázolat: tectorium muri. — Sl.-nál
(1808) megvan már a mázolni legyalázó jelentése is : inqninat, macnlat,
vei male seribit, male pingit. — Mázolat: schmiererci Tzs. (1838).
Meder, B a r ó ti S za b ó D á v id 1702 (Kiad. Szót.): .A ’ víz
nek legmélyebbje, a’ medre“ ; Kassai hozzáteszi: ,a’ sebje". Sí. nem
ismeri, csak utal SzD.-ra. Kazinczy' sem ismerte. 1810-ben igy ir
Horváth Istvánnak: „Mi az a Kenus medre ? Hol vette Kultsár ezt a
szót, és tulajdonképen mit tészen. Ismersz, hogy élni fogok vele
kapott alkalommal, mihelyt tudhatom, micsoda". — A nép nyelvéből
véve. Vő. Tsz. és CzF. — A mai irodalmi jelentését (alveus, alvcolus)
Bugát magának tulajdonítja. (Szóhalm. 280).
Megbízni. - A régi irodalom nyelvében (NySz.) am. „elhízni
magát, nekibátorodni". — Mai értelme sem Márt. nál, sem Kreszn.nél. — Best Vm. Tszt.-ban (1807) mandatarius : megbízott személy,
Knnossnál (Uyal.) megbízottás: Kanlynái 1827 (Polg.) mandátum:
megbízás; Fog. (1836) megbízni: auftrag gébén. — Másfelől a „zuverlassig" Mártonnál (1823): „bizonyos, meghitt, reátámaszkodható";
Tzs. (1835), Fog. (1848): „biztos, bizonyos" ; Ball. (1851) megbízható.
M egfigyelni, J e d lik vagy S z t o c z e k 1858 (Tud. Miisz.). —
Ball. (1857) még nincs meg. — Vö. figyelni.
Meghasonlottság, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.): „disconlia,
dissensio".
Egy újabb szótárban sínes meg.
M eglepni. — A régi nyelv csak überfallen értelemben ismeri;
iiberrasehen jelentéssel először Márt. (1799).
Megokolni. — A székelyeknél megokolni a. m. valamiért v.
valakiért jót állani. (Tsz.). — A Tájszótárból e szó áljötí a köz-szó
tárakba : Fog. 1845, CzF. 1807. - - Lörinez Károly' 1861-ben (M. Ny.
6 : 340) ugyané szónak megfelelni jelentését közölte Háromszékből. —

Megpendíteni—Mellóknéy
Budenznck rögtön eszébe ötlött, hogy ez igére erőltetés nélkül rá
foghatnék a „motivare, begriinden4 jelentést, mert megokolni úgy ért
hető : .okkal vagy okokkal fölszerelni4 (M. Ny. 6: 382). — Az új szó
elterjesztéséhez hozzájárult Bánöczi József is. Vö. Ny. (23:184 és 224.)
Megpendíteni. A régi nyelvben, sőt még Kreszn.-nél is csak
„ertönen tanáén, erklingen". — Átvitt jelentése: in anregnng bringán,
angeregt wciden Tzs. (1838); ugyanitt ugyanígy: megpendülni.
Megróni. A régi nyelvben csak adnoto, inscribo, eonscribo. —
Tzs. (1838): riigen, ahnden.
Megtámadni.
A régi irodalomban nincs meg. A NySz.
1803-ból idézi csupán. — Először Márt.-nál (1789) angreifeu: megtámadni. — Ezt azelőtt reátámad-dal fejezték ki.
Megvigyázni, F a 1n d i (NySz.): beachten, achten. Fejérnél
(1810) beobachten. — Verseghy (Lex. 321) megjegyzi: ,a vigyáz ige
a meg praefixummal szokatlan, mivel a vigyáz neutrum igének szinte
művelő értelmet akar adni. Observarc aliqnem: valakire (nem pedig
valakit) vigyázni4.
Mélázni, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). A tzintzer subst. és.
tzintzcrez verbumot Így magyarázza : „A’ muzsika szerszámon mélázó
motozással ütött hangsat* és ,A ’ muzsikán mélázva hangokat bt*. A méláz ige előfordulására, tudtommal, ez az első adat, — Lehet,
hogy a Kassaitól (Szt. 3:343) említett mélászkodik: „est in stupore,
seu ectasi* igét B. ismerte. — Bar. Vm. Tsz.-ban melancholia : mé
lázd# : inclaneholicus : mélázó (1807). — Méla, melancholisch, schw-ermüthig (Márt. 1807). — Méla a Tsz. bán am. tréfálkozó, mókázó.
Mellék.
A „neben“ és „bei* előtétéül német szók fordításai:
mellékág, mellékjövedelem, mellékszándék, mellékszoba, mellékút már
Sl.-nái; mellékczél, melléképület, mellékkérdés. mellékkijárás, mellék
körülmény, mellékléjtcső, melléknyereség, mellékszerep. meUékuteza Tzs.
(1838) stb. — Mellékes a NySz.-ban a. m, közeli, szomszédos; Márt.nál (1807) schief, sehrage; Kunosánál (1834) ncbenseitig, adnexivus:
Fog. (1836) nebenbey is; n. itt mellékesség: nebensaclie.
M ellékelni, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): „adjungere, adjicere, associare*. — Melléklet Puky (1831). — Vitkovicsnál 1812
(Műnk. 3.- 14ö): ide-meUékezett.
Melléknév, V e r s e g h y (Felelet és Lex.). — Az adjectivum
Benyáknál 1780 körül (Ny. 30:424) melléknévszó: a Debr. Gramm.-ban
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<1795) mássalérlhelő; SzD.-nál (NySz.) mellékszó: Faludinál vezeték
szó.
Georclí. (1804) éti utána fokán a családi praedicanunot novezték melléknévnek.
M ellény, B a r c z a f a l v i 1815 körük (Saját kézirata, Szemére
Följegyz. közé kötve, 1:254): lajbli, pruszli. — Nyomtatásban P á k
B én esnél: 1829 (Vad. 2:185). Ennél régibb adatra eddig nem akad
tam. — Kunossnál 1835 (Gyal.) gilet: mellény, melény; pruszli (brustleib): melény. — Tzs. (1835) brastlatz, gilet: mellény. — 1899 végén
azt irta némely lap, hogy a mellény szót Madarász József csinálta.
Nem hihető, mert 1829-ben Madarász József még csak 14 és 1815beu éppen 0 éves volt.
Mellettes, 1, helyettes.
Mellkép, P c t h c 1797 (Gazd., 347). Nála am. mell szobor. — Sl.nál brustbild. — Mellszobor 1832 (Társaik. 34): mellvéd Tzs. (1838).
Mellső, S á n d o r Is t v á n 1808 (Sokféle 11:176). Szerinte a
„szomszéd” régi magyar neve : mellső, mintegy mellül eső. — Aiiterior
értelemben 1828 (Boncz. tud.), s erről Bugát (Szóhalm. 284) Így szól:
-,antea eloső, elülső diéta, séd haee opposita est Voei túlsó; . . . mellső
et hátsó corpori ipsi iuhaerent, előső antem et túlsó de vieinis corpori oontignis rebus dici potest”. Erőltetett okoskodás! Vö. Ny. (14:
406.,
555) és Adal. (290).
Méltalom, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD.): Nála mél
tatás ; SL-nál: meritum : Fog. (1836): diseretion, billigkeit; méttalmns,
■méltalmalUm. méttalmazás (diseretion) Jelenk. (1:86). — Kiszorította
a méltányos és méttdnylat.
M éltény, mu. K a z in c z y (Tud. Gyűjt. 1818. 111:80). .Szár
mazik ezen elavult igéből mell, melynek részesülője : méltó még most
s virágzatban vagyon, így lett a /có'f-böl kötény, hogy több példát
no említsek” (Vö. Nyr. 9 : 159). Ma már csak származékaiban c l:
méltányság, aeqnitas Kazinczynál (Phil.); méltányos, Fog. (1836): mél
tányol, méltánylat, aequunimitas Phil. (1831); méltánytalan Phil.
(1831) iniqnus.
M éltatni F e jé r 1810 (Szemere Följegyz. 2 : 58 szerint) :* „őket
érdemökre fogjuk méltatni-. — A régi irodalomban is megvolt: „überNcbeu, übersenden” jelentéssel. (NySz.); ma wiirdigen.
Mélyedni, F e j é r 1810 (Emb. kimiv.) elmélyedés: vertiefung.
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— Mélyedéi, elmélyedni Tzs. (1835): mélyedét Ball. (1864); mélyeszteni:
abteufen Szabó 1848 (Bány.).
Mélyítni, G e i d I e r J ó z s e f 1779 (Uadi oktatás 40): megmélyítése az árkoknak*.
Meneszt, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). „Expedit v. gr. literas ;
menesztet: expediens.* „Baranya Tiszt. Szót. (1806) expeditio: menesz
tés, menesztelés. Ugyanígy Fog. 1836-tól — Ball. 1857-ig — Ball.
1872 ezen kívül még „ergeben lassen*. — Gyulai Bál állítása, hogy
Szenvcy használta először az ötvenes évek elején a Pesti Naplóban
(Ny. 10 :147), csakis az utóbbi értelemre vonatkozhatik. — Képzésére
nézve. Vö. fagyaszt, mulaszt, termeszt, uyraszt stb. — FAmencszteni,
p. a vonatot. Révész, Vasúti Szt. (1885).
Menet. E főnév, noha a régi irodalomban igen sokszor előfordul,
a XIX. század elején már nem lehetett közönséges szó, mert Verseghy
(Lex. 14)megrójaPázmánl, hogy mennybemenetel helyett mennybemenetet
írt, hiszen — mondja Verseghy
a regulahagyó igékből a nevek
■al -él képzővel formáltatnak, mint hivatal, viadal, létei, étel, ital,
hitel, vitel, jövetel, menetel stb. — Sl.-nál megvan a menet, de mene
telre utalva. — Tzs. (1835): menet, átmenet, bemenet,fölmenet, kimenet. —
Átmeneti, dtmenőleges, iibergangs- Ráth (1853). A menet főnevet a
magyar vasutak menésre-jövósre alkalmazzák, így lett: menetjegy,
eredetileg passirschein Ráth (18Ö3), utóbb íahrkarto Ball. (1881);
menetrend Ball. (1854); menetdíj, menetidő, menetterv stb. Ball. (1881).
Menetelni, Kunoss 1835 (Gyal). Nála voltaképon tnenetezni:
marschirozni*. — Kiss Károlynál (1843) marsohn. — A mai menetelni
alak, alkalmasint a. szünetelni mintájára, csak 1867 után. — Szótárilag
legelőször SimB. (1899).
Menevód., B a r c z a f a l v i 1787 (Szigy.). — Salvus conductus;
úgy látszik, a menés és védés összerántása. Az 1845-iki Hiv. Míisz.
veszi fel először, azután Fog. 1848. — Kemény Zsigmond is él vele
(Rajongók 3:111. Vö. Ny. 25:80), azután Tbaly Kálmán. Vö. Ny.
(14 : 181). — Barczafalvi igét is formált belőle, menevédez; salvo conductu ni unit - - Georchnól (Honnyi Törv.): menedék-levél.
Menhely, P. T h c w r c w k J ó z s e f (Vö. Ny. 10:174). Előbb
menedék-hely. mentő hely, mentshely (falu is Veszprém megyében). —
Mcgvfn már Kunosánál 1835 (Gyal.). — Ennek a mintájára készült
1867 táján a menház (Ball. 1872) és a Jókai menlevele Ny. (25:36).
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Mennyiségtan, T a u b n er K á ro ly 1842. (Tiszta mennyiségtan.) A mathemalika MA.-nál „bizonyos erősségből és megmutatásból
álló tudomány" ; PP. ős Márt.-nal egyszerűen matematika. Molnár
János (1777) és Dugonicsnál tudákosság; Barczafalvinál, Nyirynél
ládákéiig. Ennek megértésére tudnunk kell, [hogy a tnddkos régente „ör
dögi mesterségben keverödzött“-et is jelentett. - Pétbe 1812-ben vissza
tér a matbesisre; Verseghy mérötudományiiák, Kresznerics a Gyöngyösi
nél kétszer is előforduló tndaloin, tudahnasság (ars, scientia) alapján
Malomnak, Bresztyenszky (Math. Msz.) nagyságtudománynuk, Bugát
(1836) tudványnek és biztannsik is akarta nevezni.
-ment, -mentes. — Sl.-nál (1808) mentt: excusatus, liber,
immunis. — SzD.-nál (1792) mentt a büntetéstől; Sl.-nál adótól mentt. —
Kónyi Jánosnál (NySz.) mentes : immunis : ugyanígy Paulvnál 1827-ben
(Polg. igazg.) immunis: mentt, mentes: immunitás: mentesség. -Adómentes, Tzs. (1835); bélyegmentes, Ráth (1853); bérmentes, Tzs.
(1835); díjment, díjmentes í ’og. (1845): illetékmentes, Ráth (1853);
légmentes, Tzs. (1885); rágálymentes, OzF. (1870); tehermentes, Ráth
(1853); tévmentes, Ball. (1872): tüzmentes, vámmentes, Tzs. (1835);
vízmentes, Ball.(1872), stb. — Famentes, hadmentes, jégmentes, lázmentes, noha közkeletűek, még nincsenek szótárban. — Az efféle
melléknevekből igeképzésre első példák mentesít, immunitare Fog.
(DMM.); bá-mentesít Tzs. (1835) stb.
Mentelem. mentelmi. V a d n a y L a j o s 1867. — „Atyám,
írja Vadnay Károly 1901 június 25-én kelt levelében, 1867-ben miskolezi képviselő volt az országgyűlésen. Deák Ferencz buzdítá atyá
mat, hogy az immunitás latin szét szorítsa ki valamely jó magyar
szóval. Emlékszem, mily kedvvel törte napokig a fejét. Mikor megvolt,
képviselő barátai azt mondták rá, hogy a mentelem nagyon kelletlenül
hangzik, de a mentelmi egészen jól. — Dr. Kiiffer Béla szíves tudó
sítása szerint a ..mentelmi jog" szó már előfordul Horváth Lajos
(szinten miskolezi képviselő) jelentésében, melyet egy sajtóvétség dol
gában 1867 okt. 25-én a Házhoz intézett; ugyanott az immunitást.
sérlhellenségnck, mentességnek mondja. (írom. 3:22.) — Sem a men
telem, sem a mentelmi még egy szótárunkban sincs meg, noha a men
telmi bizottság, mentelmi eset, jog, ügy stb. közkeletű szók. —
Simít.-nál (1899) immnnitat; sértetlenség, mentesség, immunitás; ho
lott universitátnél nincs univerzitás és fakultatnál fakultás.
Mércaő, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD., 65). Jelentése
mérleg; képzése, mint hágcsó, lépcső. — Sl.-nál: mérettyű.
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M eredély, J ó sik a , 1857 (Rejt. seb.); pracoipitinm; előbb
(1853) ugyanő nála merevíly. — Ball. (1872): bergleline, balde, bösekung.
Merengeni, Kisfalu dy S. (Szemere Munkái II: 258). Kresznerics
is Himfire hivatkozik (1807-iki kiad. I I : 202): .Szeretek ott merengeni
Azon évben elmémmel". 11:271: „Az érzemény tengerében Ölelkezve
merengnek". Vö. derengeni.
Meróny, -el, -let, Helm eczy 1833 (Phll. Míisz. Unternehmen
alatt). A Jelenkor (21:431. 1.) wagstiiek is. — Tzs. (1835): nnternehmen: rnerénye.l; nnternehmer: merénylő, vállaló; untcrnchmung :
mereng, vállalat, merénykedés még mint szokatlan szók vannak je
lölve. — Jelenk. (1 :183): merészlel (attentat). — Fog. (1845) merény
let: attentat. — Merényes, gewagt Ball. (1857).
Méret fn., B e s z é d e s J ó z se f (Math. Mfisz. 1838). A dirnensiót Gyarmathy 1790-ben (Affln. 5) mércdclemnck, Nagy Károly még
1832-ben mérség-nek nevezte. (Társalkodó 1:128). — Méret Bolyainál:
fiaetiu (Math.). - Méretes, metriseh (Toldy, Máz.).
Merevenedni, Faludi. — A NySz. szerint nála először, ugyan
úgy a mereneniteni is.
Merevítni, G y ö n g y ö s i 1700 (Cbar. 48). Ebből s a merevedikbői vonták el a merev melléknevet. Ezt először Ball.-nál (1857) talá
lom. — Merevülni megvan már Csokonainál (Berzs. Vers. VII.).
Mérkőzni, R a ró ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).). Nála mér
kezni ; bizonyára -a nép nyelvéből.
M érleg, H e lm e c z y 1829 előtt (Törvtnd. Míísz. és Szvorényi
Feji. tön.). — <!zF. szerint „újabb időben helyesen alkotott szó, az UllegQ)
hasonlatára*. Megvan már Fák Dénesnél 1829 (Vad. 2:189) és a Tár
salkodó 1832. folyamában (95. L). — Mérlegelni Fog. (1838). —
B. Eötvös József Gondolataiban mérlegesni CzF.
Mérnök, K u n o s t 1834 (Szófiizérj. Hozzáteszi: korcs magya
rul inzsellér. A Gvalulatban pedig: „A geometra nemcsak földet mér,
hanem más egyéb tárgyakat is : ennélfogva általánosabb néven s helye
sebben mérnöknek mondathatik*. Vö. PhU. Hisz.: a Math. Müsz.-ban
(1834.) még földmérő.
Mérőn. Megvan már „senkbley* alatt Tzs. (1835), kétségtelenül
a mérföld (régente mélyföld) mintájára. — Barczafalvinál mérmnszer:
mérőszerszáin; mérarány, symmetria Ball. (Telj. Szt.). Vö. mérv.

Merőleges—Mestermfl
Merőleges, J e d lik 1850 (Tenn) Merőleges vonal: normális
linea. A szótárak közül először Ball.-nál (1857).
Mérsék. Elvonás a mérsékel igéből. Megvan már 1831-ben (Phil.)
moderainen, sőt modus jelentéssel is. — Kassainál (Gyök. Szt.) mérsék
aui. mérték.
I . K>
Mérsékelni, F a lu d i 1748 (Nemes Emb.). A szó régi (NySz.);
de ő vezette he az irodalmi nyelvbe „temperare" jelentéssel. Előbbi
jelentése: méreget, mércéikéi; a temperát pedig mértékei.
Mérséklet, N y ú lá s 1800. (Érd. orv. vizek. 1 :XXXVI). A szó
régi; csak a jelentése: temperatura (hömérsék) új. — Önmérséklet,
Phil. (1834). — Vérmérséklet: temperamentum Puky 1830 (II. törv.),
előbb vérmértéklct is, Thczarovicbnál 1812. (I.ogyika).
Mértan, K u n o sa 1835 (Gyalulat). A Törv. Szt. neki tulajdo
nítja.
Fogarasi (1836) még nem ismeri.
Mértéklet: temperatura Pcthc 1815. (Földmiv. kim. 30.).
Merülni. A régi nyelvben föl igekötő nem járult hozzá. — Szó
tárban Ball. (1843) — Ny. (23:322) helyeselte. — Vö. kimerülni.
Mérv, P c tr. H o rv á th L á z á r 1844. (Honderű 1:584): „A
szinház mérve a nemzet műveltségének' s * alatt hozzáteszi: „mérv =
maaszstab, mensura, metrum, a mérték elvont eszméje, ad analóg.
élv, érv, sérv stb. Valamint érv CS érték nem, úgy mérv és mérték
sein egy. Innen symmetria mérvarány-nsk nem jól mondatnék-e í* —
Szótárilag először Ball.-nál (1854): nagy mérvben, iiiri grossen maaszstabe. — Mérvadó Ball (1881). Ma már inkább irányadó, nem pedig
a siiletlen mértékadó.
Mesés. A régi irodalomban am. aenigmatistes, vagyis mesélő. —
,Márekenhaft“ jelentéssel először Orczynál és szótárilag Sl.-nil. Vö.NySz.
Messzíteni. Bar. Vm. Tszt.-han (1807) mint a kiizelitni ellen
téte : messzilö látcső. — Egy szótárunkban sincs meg azóta.
Mesteri, F a lu d i 1748 (NySz.): artificiosus. — Előbb isme
retlen az irodalomban. — A Mondolat rosszalja.
Mesterkélni, K a z in c z y magáénak vallja (Pandekt. 5 : 14).
Nála „kiinsteln”.
Sl.-nál; .raffinircn*; Kresznericsnól „maehinari*.
Mestermű, V e r s e g h y 1820 (Lex. 171): .opus artis, kunstwerk.“ — Márt. nál ez (1803): mesterségmiv.
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M ételyezni. A regi irodalomban csakis miHelyesedéi, mételyesüetti, valamint férgesedéi, férgesiteni és soha férgezni, ugyanabban
az értelemben. — Megmételyezni CzF. (1867); mételyezni Ball. (1872)
Metszék, G y ő r y S á n d o r 1832 (Matb.): abaciaaa.
Metszet fn. Megvan Cal.-nál s csakis ö nála, mert a régi
irodalom nem használta i.VySz.); azután Sándor Istvánnál 1808 (Told.).
Nála a rézmetszet összetételben (1. ezt). — Külön magában T/.s (1835)
am. schnitt és Fog. (18ítfi): stich. • Fametszet Kimoss 1835. (Gyal.
116). Kimetszel, Fog. (1836). — Átmetszet, Ball. (1857), előbb átmetszlet Fog. (1845) és Ball. (1854).
Mez, K a lm á r G y ö rg y , 1770. (Prodromus 273). — Vü. Ny.
29:166. — Érdekes Verseghy megjegyzése is : „Nagyon hihetös én
előttem, hogy a mez szú, melly most néma gyökér, valaha annyit
tett, mint boríték, lepedő, ruha sat. Innen származott a hajdani mezé,
a minek tudniillik valami boritéka, ruhája van, és ebből a mező,
pratum herbis vestitum. Ezen etymologiára fontos okot adott én nékem
a meztelen szó, melly annyit tesz még most is mint ruhátlan, horitékatlan. Későbben a mező szóból koholtatntt a privativum mezőtlen,
mezőiden, mellvckböl a köz nép a mezítelen és mezilleti neveket
csinálta", (Les. 313.) — Budenz szerint (Magy. Ugor Szt.) régente
mezej jelentett ruhát.
Méz-édes.
Nincs meg, noha közhasználaté, egy magyar ezímszavé szótárban sem. — Ball. (1867) Ném.-magy. Szt.-bán a ..honigsüss*
méz-édességű, de 1881-ben méz-édes is. — SimB. (1879): „édes mint
a méz, mézes". — Vö. hófehér.
Mezőny, B é r c z y K á r o ly 1860 (Vad. Szt.): az angol sport
emberek ,tieid"-je. — Önkényes alkotás: a redőny lehetett a minta
képe. (L. ezt).
Mímelni, K a z in c z y 1811. (Vö. Szemere Műnk. 3:56): „Mit
mondhatok tehát a mímelni-re. Azt, hogy kimondhatatlanul kedves
előttem . . . Instálom, méltóztassék a mimelni-xe1 mennél hamarabb
ismeretessé tenni". —- Lásd: utánozni.
Mindegyik. A régi irodalomban csakis mindenik. Szótárilag
Márt.-nál (1799) először. — A nép nyelvéből.
Mindenki. A régi irodalom nyelvében csakis kiki. — Először
Sl.-nái (1808). A Alondolat rosszalja is.
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Mindenség. Á NvSz.-ban csakis MA.-ból idézve, nniversitas
(közönség) értelemben. — SzD.-nál mindenség már universum; Verseghynél (Gramm. 335) weltalL — Molnár Jánosnál 1777-ben az universitas
scientiarum a tudományok közönségessége", Révainál mindenessége
1787-bcn (Elegy. Vers. 38). — Dcbr. Gramm, rosszalta mind a kettőt.
Minősíteni, D o h o v ic s 1831 (Phil.): qualifioare. — Ugyanígy
minősíteni, minéműsiteni Kunosa 1834 (Szí . Ez utóbbi Fog. 1833
(DMM.). — Minősítvén,j Káth (1853). — Minőség SzD. (1792); előbb
minéműség (NySz.).
Minta. S a j n o v i c s 1770. (Demonstr. 80, 83, Vrö. Ny. Közi
28 : 184). .Ntipor duui Posonii apud R. Patrem Faludi versarer, eiquc
mea manuscripta obiter inspicienda porrigerem, primo intuitn in vooem
latinam forma, exemplar, modulus incidit. Ungari id vocant. a latinis
mutató vocabulo forma, séd Lapponea dicunt Minta, seu „sicut illud“ .. . Haec et similia in augmentum linguae pátriáé insigniter servient“. — És a lapp minta szó csakugyan meghonosodott a magyar
ban. — „Ezen szóval Sajnovics után kezdettek nómellyek élni, mint
Faludi, Vajda*, így mondja Kreszncrics. — SzD.-nál: ábrázó formája,
remekje valami edénynek 1784 (Kisd. Szt, I. kiad.); sőt Versoghy
(Lex.) azt tartja, hogy a régi magyarok mintának nevezték a modelát. — Hibásan tulajdonították Barczafalvinak (Ny. 1: 95). — Érdekes,
hogy a lapp mynta szónak nem is „mustért, hanem „monda, münze"
(svéd-norvégül mynt) a jelentése s a Sajnovics tévedését a Leem-féle
lapp-szótárnak egy fatális nyomtatás-hibája okozta. (Vö. Sziimyci, Ny.
(Közi. 28:184). — Mintázni (Pák, Vad. 2:179 és Társ. 1832 : 49);
mintázat, Ball. (1840); mintaszerű, Ball. (1881). — Mintagazdaság.
Ball. (1854); mintakép CzF. stb. — Miniapináse még nincs szótárban.
Modor, S ■/,e m e r e (Munkái 1: 47.). — Megvan már 1832-ben
(Közhasznú Esm. tára 3 :414). — Vörösmarty (Fegyelmező 1837.) védi
azok ellen, a kik mononál (Társ. 11:109) akarták kiszorítani.
Modo
ros, manierirt Tzs. (1836); modrozm. manieriren Tzs. (1838),
Módosítás, Z a y S á m u o l 1791 (M. Mineralogia). - SzD. (1792): ‘
modificatio. - Bar. V'm. Tszt.-ban (1807) módosítani am. qualificarc.
Módosítván;/, amendement lláth (1853). — Beuyák Beniát 1783 (Okos
Elm. 40): „minnen magunk szeretetének kimódosUása*.
Módosulni, F e jé r 1810 (Lex. 295 szerint): modificare. —
Verseghy (no.) megjegyzi Fejér ellenében, hogy „módosulás annyi
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mint modestificatio vagy modcratao ; a modifieatio ellenben módolás*.
— Módosulat CzF. (1867).
Módozat, F o g a r a s i 1842. (Jogi. Mszt.). — A modalitásra
próbálták : mód, útmúd, módosság, módság, módlat. hagyanság, mini
sig, módszer, mikéntség, idonvultság (Phil. és Törv. Msz.). — Módozni
ige ismeretlen ma is.
Módszer, F e j érGy. 1810 (Lóg.) — Verseghy a Lex.-han (1820)
így szól: „methodus Fejérnél módszer; neki a methodus analitiea szétfejtös módszer, a synthctica összetevös ; ha mégis módrendnek mondaná.' — Kötelesnél (Phil. Mősz.) ugyancsak módszer. —
Márton Istvánnál: tanítás rend. — Kovács Mihálynál: rendűt. —
Imrénél (Phil. Miísz.) tanrend. — Verscghynél: tanitásmód. — Kunosá
nál (Gyal.) : rendirány.
Szilasynál (Phil.): rendösvény. — Módszeres
Fog. (1833), módszertan Fog. (1836).
Mohó, Faludi 1748 (NySz.). — A régi nyelvben moh (avidus),
mohon (avidc), mohság (aviditas). A mohon-1mohón-nak is irták sejtettek ;
ebből vonta • el a mohó-1 . — Sl.-nál: mohomig, mohóság, mohság.
Mokány, Bőd P é t e r 17G7 : „alpinns, inontanus, wilder, roher
bauer”. — PP.-ban nincs meg. — Erdélyi tájszó. Vö. Ny. (23:438).
— llelmcczyők (Bcrzs. Vers. 1816. XLIII.) szilaj értelemben hono
sították meg.
Monda, K a lm á r G y ö r g y 1770 (Prodromus, 203). Nála szó
beszéd, megszólds ; Dugonicsnál 1774-ben közbeszéd, 1784-ben mondat,
tétel; Kánaánnál 1794 a mai „sagc“ a jelentése. Ez utóbbi jelentés,
szótárba szedve, először Sl.-nál. — Népmomla. Tzs. (1835). Vö. Ny.
(22 : 547 551; 23 : 30 ; 25 : 252 ; 29 :165). — Elvonás a monda-monda
vagy te-monda régi szóból.
Mondat, B a r c z a f a l v i 1702. (Tud. magyarul 35): , Mondák
a mondásból s mondás által előállott kitetszőbb és már rendszerint
való Mondat nál (Dictum) különb Mondat.* — Az itt javasolt mondák
ból lett nála mondákos (orator) a Mákos mintájára. — Mondat, sprucli
Fog. (1833); mondattan Ball. (1857).
Mondolat, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.): oratio. — Egy a
XVIII. század első negyedében sokat emlegetett, de már kihalt szó.
Emlékét a ,Mondolat' czimíi gányirat őrzi.
Mondomány, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): sententia, di•ctiun, apophtegma. — CzF.-ilál ezenfelül kategória is.
Szily: Nyelvűi:!. Szótára.
15

Monyori'i Mozgósítani
Monyorú, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): ovatus, ovális, ovosiinilis. Réginek állítja s mintegy bizonyságul említi monyoru-kerek
helységet, azt így értelmezvén : rota ovata, ab imperito carpentario
prófécia". S mindezt elhiszik neki: nemcsak Kresznerics, de még
Ballagi is (Telj. S*t). — Ma már tudjuk, hogy Monyoró-Kerek am.
mogyoró-erdő; (vö. Almakerók, Harasztkerék, Megykerék, Somkerék
és Becs-kerek Torontálban), tudjuk azt is, hogy a mönyortí szót maga
ST. alkotta, a mogyorú mintájára s hogy ez utóbbit ö mogy (bogyó)
formájúból számlázottnak képzelte. Vö. (Adal. 288).
Moraj, 1. robaj.
Mormolni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „mormolva
mennek a patakok". — Sl.-nál: murmurare. — Mormogni Tzs. (1835).
Ez minden hizonynyal, de alkalmasint amaz is, a nép nyelvéből.
Mosoly, A d a m í 1763 (AusführI.) — G y a r m a t h y 1799
(Affin.). — „A Gyannathitól vett szép mosoly" — mondja Szemcrc (Mun
kái 2 ; 252). Élt azzal Barczafalvi is Szigvártjában. (U. o. 3 :136). — El
vonás a mosolyodik, mosolyog igékből.
Motyogni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála tögyiigni, piszmogni, piszmolodni a jelentése ; ugyanígy Sl.-nál; ellen
ben Márt. (1811) leise plappem. — CzF. csakis az első jelentését
ismeri, Ball. Telj. Szt., valamint a Tsz. mind a kettőt.
Mozgalom 1. buzgalom alatt.
Mozgékony, B u g á t 1828 (Boncztud.). — Mozgékonyság, mobi
litás (Fhil.). ■ Előbb mozdulhatóságnak nevezték.
Mozgony, V ö r ö s m a r t y (Törvtud. Müsz. machina alatt). Mó
dosítása a Barczafalvitól kigondolt mosztony-nak (Tud. rnagy. 1792.);
ugyanennek másik módosítása a mozdony (locomotiv). Ez utóbbi elő
ször 1844-ben (Honderű 2:213) és az 1845-ben kiadott Hivatalos
Mflszótárban.--- Örak-mozgohy Pák Dénes 1829. (Vad. 2; 178). —
A Honmüvészben (1833; 271. 1.) Örök mvzyvűny. — A Honderű igy
magyarázza c két szét: „mozgony: a mi mozog; mozdony: a mi mozdit, következőleg locomotiv — minthogy- czélja a mozdítás — mozdony*,
M ozgósítani, K is s K á r o l y 1843 (Hadi Msz.): mobilmachung. — Nála voltaképen mozgitani, de minthogy a nem katonai
értelemben, vett „mobilisiren" ige Fog. (1845) ingósüam nevet kapott,
amaz is átalakult erre a mintára. — Szótárilag először CzF. (1867).
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Mozzanat, B u g á t 1833 (Orv. Szókönyv; Szólialin.) Megvan
nála moczanat alakban is; jelentése momentum, még pedig mind a
két értelmében (pillanat és nyomaték). Így adja okát: „si momentum e
movimento eontractum est, moczanat valebit. — Mozzanaton Ny. (10:13).
Möglet, F o g a r a s i 1845 (Szt.): hintcrgrund. — A körűiét,
felület stb. mintájára alkotott miigittet önkényes egyberántása. Ilyen
a körlel is Fog. (1848).
Mukkanni, B a r á t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.). A nép ajká
ról véve. — A Tsz.-ban nincs meg.
Mulasztani, B a rá ti S za b ó D á v id 1702 (SzD.) „Elmulasz
tani kötelességét'. — A régi nyelvben „elmulatni”. — A nép nyelvé
ből véve. — Ugyanilyen képzés mulaszt, „mutat” helyett. Fog (1845).
Mulékony, Verseghy (Szemere Műnk. II. 257 és Lex. 9.1.). —
Ball. (1851) mulattig is.
Múlólagoe, R u s z é k J ó z s e f 1811 (Fii. Hist. 1 : 109);
lagos igazság, a mi valamolly Dolognak nem szükségkép tulajdona.
Munkakör, B i t n i e z 1831 (Gazd.): wirknngskreis.
Munkálni. A régiirodalom nyelvében ezigeigekötövcl nem fordul
elő (NySz,). — Kimunkálni Baráti Szabó Dávid 1779 (PM: 1:7) és
(elaborare, effingcrc, oxasciare) Sí. (199); megmunkálni (bizonyosan
a nép nyelvéből) Kreszn. — Munkálat a oodexek korában élt ugyan,
de azután nem fordul elő. Ügy látszik, Fápay Sámuel elevenítette föl
(Voszpr. Tszt. 1807) operaiam értelemben. — Előmunkálat 1832
(Társaik. 874).
Munkatárs. A „mitarbeiter” Mártonnál (1823): „dolgozó társ,
munkástárs, segítő társ”. — Tzs. (1835): dologiam, munkatárs.
Mutatvány. — S z a k lá n y i gúnyiratában (1(95) muiatmany.
Jelen alakjában először Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) tabella és probléma
kettős jelentéssel. — Kunossnál (Szf. 1834) muster vagy probestnek:
muíatvány-iv anshange-bogeuTzs. (1835). — Ball. (1846): már production
Is. — Mutatványos: ostensible (Jelenkor 3: 325)
Mű. — A külön tárgyalt összetételeken kisül még: miiárus, mitbecs, Tzs. (1835); muharát Ball. (1857); műegylet Ball. (1854); mű
emlék (M. Tud. Akad. Almán. 1861); műépümény Ball. (1890).; müértö Fog. (1836); müérzék Ball. (1872), előbb a „kunstsinn” : míihajlam, mükedv, müérzet, mfiérzelem is: műijiar Tzs. (1835); müislés

Műegyetem—Műterem
CzF. (1867); miikereskedés Tzs. (1835); műkertész Ball. (1857); mii
kiállítás Fog. (1843); műkincs OzF. (1867); műkoltészet Ball. (1872);
műkör Tzs. (1835); műlovar, műmelléklet Fog. (1845); münév Ball.
(1872); műnyelv Tzs. (1835); műremek Ball. (1864); műszak Kall.
(1890), előbb „schioht* a bányászoknál; műszorgalom, „ipar* értelmé
ben Jelenk. (1:85); műtermék Ball. (1864); műtörténet (M. Tud. Akad.
Almán. 1861); művezető Fog. (1845) stb. stb. — A gúnyos értelmű
műbor, műlelkesedés, mükazafiság stb. meg egy szótárban sincs meg.
M űegyetem K un osa 1835 (Gyal. 78): polytcchnikum. - A
görög-latin szó fordítása. Széchenyi egyszerre több .műegyetemi iskolát*
akart az országban létesíteni, a mai ipariskola értelmében. A tudományet/ydem szóban az egyetem a latin universitast, a mű-egyetemben
pedig a görög ,polüsz“-t fejezi ki.
Műgond, G u zm ics I z i d o r (Phil. szerint): stádium.
Műkedvelő, lle lm o c z y 1832 (Jelenkor 1:9): .dilettantok,
azaz műkedvelők játszanak*. — Kunstliebhaber Tzs. (1835). Ez ugyan
itt és Kunosánál 1835 (Gyal.) muharát is.
Működni, B u g á t 1830. (Éptan. Orv. Szókönyv és Szóhabn.):
fungitur, operator. Határozottan magáénak vallja. — Közreműködik
Ball 1881. — Valamint az emberkedés. legénykedés, vitézkedés stb.
denominális ige-származékok ember-, legény-, vitézként viselkedést
jelentenek, szintúgy a működés is voltakópen azt tenné, hogy műként
viseli magát. — Ilyen volt Vitkovicsnál a tevénykedik 1817 (Műnk.
3: 65). Erre az analógiára készült: ténykedik, úgy látszik, 1870 körül.
Műszerész, H c lm e o z y 1832 (Jelenk. 130): Hála zeugschmied. — Műszerész, instrumentemnaeher (Ball. 1854): ngyanott
zeugschmied: szerkováes. — A wtőszer-böl még műszeres: organicus ;
miiszeresíteni, műszerezni: organisare; műszerzet; organizmus Kimoss
1835 (Gyal.). Ez utóbbiak Ball.-nál (1890) már nincsenek meg.
MŰSZÓ, K o v á c s M ih á ly 1807. (Ckemia I ; 180.). A Phil. Szót.
hibásan tulajdonítja Dőbrcnteinek. FJőbb s még sokkal utóbb is:
mesterszó. — Georchnél és sok Tiszti szótárban: remekszó.
Műtan, K ii g á t 1838 (Tud. tár 17 :2): mütani am. tcchnisch. —
Ma már csak a .miitan-rendőri bejárásban* él.
Műterem, H c lm e c z y 1832 (Társaik. 217): atólier. --- Ugyané
szó 1834-ből a Phil. Msztrbau kunstkammer-t tesz és ez utóbbi érte
lem is fenntartotta magát egész napjainkig. Ball.-nál (1881) kunstlcam-

Műtét Miivé*
mer : műcsarnok, műterem, noha már 1857-ben (Báli.) műterem: arheitssaal, atelier is.
Műtét, B u g á t 1833 (Orr. Szókönyv). — Fog. (1836) még esak
műtétéi; legelőször Királyföldi szótárában (1846). — Olyan összetétel,
mint a régi nyelvben: áldozat-tét, szolgálat-tét (NySz.). Ugyancsak
1833-ban (Jelenk. 2 : 636) operatio: mSveglés.
Műtő, B u g á t 1833 (Orv. Szókönyv). Előbb műtér,j s mint ennek
összerántódása érthető is ; ő azonban egy műt igéből magyarázza,
melyről azt mondja: „est verbum ad analógiám fü l: ealefacit factum.
(Szóhalm.). — Ez is Királyföldi (1846) szótárában először.
Műút, F o g a r a s i 1845 (Szt.) chausscc : csinált út, müút. —
Ball.-nál (1851) am. kunstreise s ugyanígy még 1890-ben is.
Művelet, P á p a y S ám u el 1807 (Veszpr. Tzs.): operatum. —
liuszck Józsefnél 1811 (Fii. Hist.): effectus. — Bugatnál (1833): ac.tiis,
actio, operatio, effectus. —- A „számtani művelet* (operatio arithmetica) még 1832-ben (Math.) am. „számvetési munkálkodás*. — Ruszék
nél (1:46) műveletei am. praetious, s a Alondolat meg is rója.
Műveltség. A régi irodalom nyelvében a művelni igének csakis
arbeiten, bearbeiten, machen jelentése volt: „kimttvclctlen bőrök, mű
veletlen kő* stb. (NvSz.). — Wagn. (Phras.) oxcolo alatt kimivélni:
Fejérnél 1810 (Lex. 124 szerint) és Márt.-nál (1823) megvan már „az
elmét pallérozni, Hmivelni (ausbilden); kimiveltség, pallcrozottság (bildung). — A művelni igének ily átvitt értelemben való használata ellen
mind a Debr. Gramm. 1795 (318), mind Verseghy' (Lex. 124) hiába til
takoztak. — Műveltség, művelődés, kiművelődés cultura (Közb. Esm.).
Művész, B a r c z a f a lv i 1787 (Szigv.): „opifex, akármi művöt
dolgozó mester ember. Innen osztán faművész, vasművész, rézművész
sat.* — SzD.-nál csillaggal.
SI.-nál már artifex, magister is, a
Bíűeessel szemben. — Kazinczy írja Szentgy'ürgyinek: míves franc,
fóvre, mint aranyműves orfóvre; mivéss artiste. (Kaz. Szentgy. lev.
315). — Imre János 1831-ben (Phil.) így akarta őket megkülön
böztetni : artifex, művész; opifex, munkást; laborator: dolgász. —
Kisfaludy Sándornál müvészni ige is van : „a szépen kiművészett már
ványra szegzé szemeit* (Murik. 7:183). — Művészileg Fog. (1836);
müvészkedik Tzs. (1838): — Énekművészet Tzs. (1835); tánezmüvész
1833 (Társ.).
Újabban építő művész-szél akarták az építészt ki
szorítani, de sikertelenül.
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Művészet—Nagynál!

Művészet, S á n d o r Is tv á n 1808. (Sokféle 10:13). „Opificium, Handwerk a régiek szerint művesvég, áj szóval pedig lőhetne
művészet*. — A telist-ot, Georch és utóbli Döbrentei nyomán, (Törv.
cs Phil. Míísz.) sokáig nevezték művészségnek is.
Művezet, F o g a r a s i (1845): mcchanik, mechaniamus. — Öszszerántott alakja: müzet, u. o. — Müvezni, műzni ige nincs és nem is
volt. — Életműzet, organizmus u. o. és Iliig. (Szh.); erőművezet, erő
műiét am. gépezet Fog. (1845); késmüzet u. o.
Különben már
Benyák kéziratában 1780 körül (>'y. 30 :423): betüművezet, eliaracter
rectae seriptionis.
Művezető, F o g a r a s i 1845 (Szt.). — A „werkführer“ szolgai
fordítása; olyan mint könyvvezető, sőt CzF.-nál még számvezető is.

N.
Nádor, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1784 (SzD). , A Verseghytől(?)
vett, de Kisfaludy által sanctionált nádor (Nádor-ispán, deákul Palatínus
Oomes). A deákban elmarad a Oomes; miért ne maradjon el a magyar
ban)- — mondja Szemere (Munkái 11.252).
Nagykereskedő, M árton J ó z s e f 1810.
Ugyan ö nála
1803-ban „nagyjával kereskedő' és a grosshandel: .öreg kereskedés1-.
— Legújabban bor-nagykereskedő is,-a helyes nagy borkereskedő he
lyett. Vö. nagy földbirtokos, nem pedig fölánagybirtokos.
Nagykorú, P á p a y Sám u el 1807. (Veszpr. m. Tiszt. Szt.
20..
1.); Pcstm. Tiszt. Szt.-ban: legénykonI: Verseghynél (Léte.) férfikorú ; Szirmaynál: tökéletes korú; Fogarasinái: teljes korú. ■ A nagy
korú (grossjahrig) legyőzte a többit. — Nagykoníxítás Ball. (1881),
előbb gyámmentesítés (u. o.).
Nagykövet. A „botschafter* eleinte főkövet (Márt. 1823), utóbb
förtndü követ (Hív. Msz. 1845), noha a nagykövet megvan már Tzs. (1835).
Nagylelkűség, B a r ó ti' S za b ó D á v id 1792 (SzD.). A
„magnauimitas” fordítása. — Nagylelkűlég Széchenyi 1831 (Vil. 240). —
Ennek ellentéte a táslelküség eleinte (Márt. 1823) am. kleingeistcrci,
vagyis a mai kicsinykedés; de már Tzs. (1838) kislelkű kleinmütkig.
Nagysád. A „Nagyságodénak ez az elrövidiilóse a XIX. század
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elején meg igen szokatlan lelletett, mert a Móniidat ezt is indexre
teszi. Kazinczynál : , hagynád pirul? sóhajt? Talán talán...* (Ered.
Műnk. 1: 78). — Szemere följegyzése szerint (Műnk. 3 :137) megvan
már Teleki Ádám Cid-forditásában, 1773-ban s Ny. (27:517) szerint
Gvadányinál 1790, Bessenyeinél 1804-ben.
Nagyszerű. Feltűnő, hogy e mn. a NySz.-ban nines meg, holott,
a ,,kicsiny-szerű, aprószertt stb. (Vö. Ny. 29 :30) mn.-ekre több idézet
van; s a mi még feltűnőbb Sí. Kreszn.-uél és Tzs. (1835) sincs
meg. - Először Fog. (1836): grossartig. Különben a német cgyértékese is csak a XIX. században jelentkezik először (L. Sanders).
Középfoka majd nagyszerűbb, majd nayyMszerü. Vö. Ny. (10; 367).
N agyzolni. Egy szótárban sincs meg, noha a lapokban gyakran
olvasható. Nincs is reá szükség, mert a nagyami is elegendő.
Nándor. — Belgrád magyar neve a régi nyelvben (Vö. MA.,
CzF.) majd Landor-; majd Nándor- v. Nándor-Fejérvár. Ez talán a
Leander vagy Nrander magyaros kiejtéséből származott (CzF.). —
„Újabb időben — mondja CzF. 1867-ben — valamely ügyetlen szó
gyártó Nándort „Ferdinánd* helyett erőszakolta a nyelvre. — Az
ötvenes években már több Nándort ismertem.
Napdíj, K ö lc s e y (Törv. szerint): diurniun. Előbb napbér, nap
jutalom, napszám, (C. o.) — Napdijas Hiv. Msz. (1845).
Nap-ernyő, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Vö. Dugo
nics (Jólánka 1 :156). — Azelőtt; ..árnyéktartó'. (NySz.); ntóbb nap
ellenző (Sí.), sőt napratarU5 i9. (Vö. Ny. 19 ; 223).
Napfogyatkozás, V a r g a M árton (Csili. 1809). - MA.,
PP.-nál „fogyatkozás a napban, holdban* ; Molnár Fizikájában (1777):
„napfogyta'; Márt.-nál még 1816-ban is „napbeli fogyatkozás'.
N a p i rend, F a lu d i 1748. (Műnk. 196).
van; a NySz.-bél kimaradt.

KreBzu.-ben meg

Napló, B a r ó ti S za b ó Dávidnál (1792) napló-könyv, diarium. Baranya Vm. Tiszti Szótárában (1807) egyszerűen napló, ugyan
csak diariumjelentéssel. — Tzs. (1835)tagohucb: naplókönyv; — Kunoss
1835 (Gyal.): napló ain. journal. Innen a „Pesti Napló' neve. —
Naplósítani, joumalisiren Fog. 1843 (Keresk. Szt.).
Naponta, K a z in c z y (Pandckt 6. köt.): „de die, mint ifjonta.
Kis-Tárkányi emberem szájából hallottam*.
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kapóra—Nehézkes

Napóra, V a r g y a s 1750 (Phras,): solarium. — MA. szótárában :
árnyék-óra. A NySz.-ból ez ntóbbi kimaradt.
Napszaka, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.): „Nappalai, egész
nappali idő". — Az éjszaka mintájára, noha ez voltakcpcn éjtszaka,
vő. esztendőtszaka, napotszaka stb. (NySz.).
Nap-szúrás, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD.). A sonuenstich fordítása. — Márt.-nál móg 1823-ban is napsütés, napégdés.
Naptár, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigvárt). Vő. Tár.
Nászdal, S á n d o r Is tv á n 1803 (Könyv, ház): epithalamimn.
Ugyanott: nászének, nászvers, mszjálék (eomoedia).
N edély, 3 z e m e r e (Thewrewk E. Hely. Magy. 60 1. szerint)
Jelentése: humor, nedélyes: hmnoristisch. — Képzése a kedély min
tájára, — Szótárilag először Ball. (1864). — Kihaltnak tekinthető.
Nefelejts, M á rto n 1799. (Szt): „virág, Miosotis Scorpioides. —
Ugyan ő nála 1811-ben: enyemnefelejts.
Negély, J ó s ik a 1843 (Zrínyi): „affectafio; negélyteUn: kiben
nincs affectatio". Ny. (27:117). - Alkotása igy képzelhető : negéd,
negédleni, negélleni: negély, mint a visszállcmi-ból viszdllyos s ebből
viszály. — Fog. (1845): negélyes, negélyezni.
Négy élni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.); felnégyelni
(u. o.); quadro, quadripartio Sí.
Négyszögítés, N y ir y Is tv á n 1834 (Math. Szt.) qnadratura :
„Kör négyszögítése". — SzD.-nál (1792) helyesebben négyszágesiteni;
ez ntóbbi a későbbi szótárakból végkép kimaradt.
Négyzet, B a ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála négyeset
és jelentése quadratura. - Így Varga Mártonnál is (Gvöny. Terin
tud. 1808). — Négyzet alakban és quadratum jelentéssel Bresztyenszkynél (Math. Mszt.). — Négyzetes Ball. (1847). — Négyzetezni,
quadrircn Toldy (Msz. 1858).
Nehézkedés, V e r s e g h y 1820 (Lex.): gravitatio. — Régi
jelentését (neheztelés, nehezen járás) 1. NySz.
Nehézkes. A régi irodalom nyelvében am. gravida, schwanger.
(NySz.); azután „etwas schwer" is Fog. (1836). — A „sehwerfallig“-re
eredetileg a nehezkés-1 csinálták, nyilván az „édeskés, savanykás"
mintájára Tzs. (1838), de már 1843-ban (Honderű 1:279) nehézkes
am. „plump“. — Ball.-nál (1890) megvan mind a kettő.

Nohézmény—Nemleges
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Nehézmóny. Meg nincs meg sem CzF., sem Ball. Telj. Sztban. — Arany János 1872-ben Ny. (1:244) a Reform ez. napilapból
idézi s hozzáteszi: „a számadási diificultásr akarja jelenteni, melyet
eddig nehézség-nék. mondtunk. Tehát lehet melléknévből így képezni
főnevet: szépmeny, nagymány, rútmány ?“ — Nehézményelni: difficnltircn Ball. (1890), előbb nehézségeim. — Ma a számvevőségek
nehezményeznek.
Nélkülem, A d a m i 17G3 (NySz.). — SzD. hozzáteszi, hogy
.Dunáim tál égy ejtik”.
Nélkülözni, S ze m e re Pál. (Told. Költ. ős Szvorényi Feji.
tön. 23. 1. tanúsága szerint.) Az Akad. Zscbsz. 1835-ben az entbehren
alatt kevésbbé ismert, szokatlan szónak jelöli Eredeti alakja nélkiilez
volt; Fog.-nál még 1852-ben is így. — „Látja urainöcscm — szólt
Kazinczy együtt utaztukban Szemeréhez — mily szükségünk volna
egy magyar entbehren-re is, s hol vegyük ? — Hát a nélkül-bői: nél
küle,- — válaszoló rögtön”. (Szem. Műnk. 1:46. \
Némber. A bécsi és müncheni codexben: némbtri. — Révai (Antiq.
1803. 251) ágy magyarázza, hogy asszony am. doni ina, némberi pedig
mulicr ct foemina. Szerinte némberi voltaképeu am. noemberé. — Sl.nál is némberi. — Kimoss szerint (Szf. 1834) Vörösmarty vezette be
némber alakban az irodalom nyelvébe. — Ma inkább már csak megvetőiog alkalmazzák: „elvetemedett némber*.
Nemcsbiteui. Érdekes, hogy a régi irodalom a nemes és a
szép középfokából nem csinált igét. — Mártonnál „véredéin* : neme
síteni nemesebbé tenni, még 1823-ban is; ellenben Tzs. (1835) veredelung: nemesítés, nemesbítés, nemesülés, nemesbiilés. — Fog.-nál
(1836) sem a nemesbil, sem a nemesből még nincs meg. — Ncmesbedni CzF. (1807): Ball.-nál még 1890-ben sincs meg.
Nemeslelkű, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1803 (NySz.). —
Nemesszívü Sándor István 1808 (Sí.).
Németíteni, F o g a r a s i 1845 (Szt.j: verdeutschen. — Szak
lányi 1795-ben (Magy. Merk.) a magyarít kifigurázása közben elret
tentő például említi: „németíteni, ’süJöitam, arabsítani“.
Némileg, M á rto n n á l (1823) még csak néműnéműképpen. —
Jelenkor (1 ; 303) és Tzs. (1835): némileg.
Nemleges. A Phil. Szt. 1831-ből idézi. Valószínűnek tartom,
hogy Hehneczy csinálta. VB. igenleges és semleges.
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Nemtő.
A Calcpinus sajtóhibájából nemzii helyett nemtö-nek
nyomatott s MA., PP. útján (Vő. Ny. 18 : 483) továbbadott szó SzD.-nál
(1784): természeti Istent, geniust; nemtői víg, örvendetes, kényi, képi,
természetit, genialist" jelent. — Szemere tanúsága szerint (Műnk.
2:258) Döme Károly kanonok, Kazinczy barátja élt vele először a
költők közül 181ö-ben (Metastasio); azután Vörösmarty (Phil.).
Nemzedék, \ a g y K á r o ly 1884 (Társaik. 143): generatio. —
A genealógusok, nem valami finom ízléssel, nemzőkre akarták rövi
díteni Ball. (1864).
Nemzetiesíteni, He 1m e c z y 1832 és,Kunosa 1835 (Gyal.j. —
Nálok és még jóval később is Ball. (1857) nemzetisíteni-nek Írva. —
A nemzetien cs nemzdiesitni csak Ball. (1864) jelenik meg.
Nem zetiség, B á ró ti Sz a h ó Dá v id 1792. (SzD.): nationalitas. Vö. -i-ség.
Nemzetközi. A franezia „intemational" is neologismus, s a
franczia akadémia csak 1878-ban fogadta el. (Hatzf. Darmesteter
Dict. Franc.). Nálunk a nemzetközi először CzF. (1867.).
Nemzetőr, 11elm e c z y 1832 (Jelenkor, 5). Nála voltaképeu
nemzeti Őr, még Ball. 1846 is így. — Csak 1848-ban lesz nemzetőr.
Nép-. A régi nyelv nem ismer nép-pcl kezdődő összetett szókat.
A NvSz.-beli népgyülekezet tévedésen alapszik. — Orczynál (NySz.)
népőzön am. a mai népvándorlás; Sl.-nál népfő (eonsul) népnagy
(tribunus), népországlás (democratia).
A későbbiek mind német
mintára: népbarát, népszellem, néphit, néptanító, népdal, néprege,
népszokás, népnyelv, népgyülés Tzs. (1835); népiskola, népjóg, népkegy, nóposztály, néprajz, népszámlálás, népszónok, néptörzs, néptömeg, népünnep, népvándorlás, népfülkelés, Ball. (1890): sőt ma
már népföikelő is stb., stb.
Népesíteni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.). — U. o.
népesedni, népesülni is. — Benépesíteni Czövek 1825 (Törv.)
Népies, K u n o ss 1835 (Gyal.): popular. — Márton Istvánnál
(1796) köznépi, s erre Vcrseghi (Lcx.) azt jegyzi meg, hogy .az t
képző csak az Udörttl és a helyről formál a Magyarban helyes adjeetivumokat; a többi a barbarismusok, azaz a deákmajmozások közé
tartozik és nyelvünkből irgalmatlanul kisír."
Népszerű, H e 1ni e e z y (Phil. Mfísz. populáris alatt). — Népszerű-
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eít-eni, Kimoss 1834 (Gyal.); népszerűtlen (Jelenkor, 3:88), ugyanez
Kunosánál: nép-ellenes; elnépszurütleníteni (Jelenkor 3 : 445).
Néplap, H e liu e c z y 1832 (Jelenk. 223).
Néptelen, Sándor István 1808 (Told.): desertus, desolatus. —
Képteleníleni Fog. (1833) néptelenedni Tzs. (1838).
Név-. A régi nyelv nem ismeri összetett szó előtagjául (NySz.).
A legelső példák Sl.-nál: névcsere, névrokon (Sí); névérték (Stettn.
1832); névjegy (Fog. 1845): névjegyzék (Bar. vm. 1807); névjel Kun.
1834); névkönyv (Bar. vm. 1807); névmás (Tzs. 1835, előbb név
mássá Kenyák.. 1783 körül Ny. (30 : 424) és SzD.); névnap (Kreszn.
1827); névrag, névragözás (Ball. 1857); névsor (Jelenk. 1:19): névtár
(Bar. vm. 1807); névtárs (Ball. 1857); névünnep (Ball. 1848).
N e ve k írása. — „Az idegen nevek és szók le írásában sok
tudós Magyarok úgy Ítélnek, hogy azokat magyaroson kellene le írni,
p. 0. Kscrkscs, Kvintus, Feliks ’s a t.; de ha e’ben a'más Nemzetek
módját akarjuk okosan követni, minden idegen neveket úgy írunk le,
mint maga a’ Nemzet. Ugyanis ha a' Frantzia ezeket a’ maga módja
szerint írná 1c p. o. Teukeuli, Gagni, 8m.nte.ehi, (juouti, Iiroch, Quintchech, mellik Magyar tudná eltalálni, hogy ö ezt akarta írni: Tököli,
irányi. Szentesi, Kúti, Zsíros, Kintses ? Ha azért mi nem szerelmik,
hogy neveinket félre fatsargassák és mint egy nyomorékul írják le :
mi se változtassuk el az Idegenek neveit, és olvassa kiki a mint
tudja. Az hcllyes írás inkább a Tudósokért van írva, mert a Tudat
lanok különben sem tudnak a' jó és rósz Írás közt különbséget
tenni*. Gyarmatin 1794 (Okoskodva tanító magyar Nyelvmcst. 18). —
Az itt említett magyar tudósok egyike volt Molnár János kanonok,
ki 1777-ben (Fiz.) Táles-1, Le Szőr-1, La Káill-t Gráhám-ot, Sikher-t,
Rikktziolust, Laibniiz-ot irt, de mintegy száz évig nem igen akadt
követőkre. Most megint vannak magyar tudósok, a kik Ake.nl, Műn
ként, Goluhovszkit írnak. Remélhető, hogy nekik sem igen fog köve
tőjük találkozni. — A latin tus végű nevek megcsonkításáról érdekes
Verseghy megjegyzése (Lex. 56): .Ha a suta nevek Merkúr, Urán,
Pólón, Vulcán, stb. helyesen magyarított nevek, miért ne mondjam
én Vénás asszonyt is hasonló magyarítással Vén asszonyunk. A
Cardinális nevet nem tanultuk mink sem a németiül, sem a francziátul, hanem a deiktul . Ellenben Szémere följegyzi magának pro
memória. Ignatius - Ignácz; tehát Horatius = Horátz. — Istennő.
N eveld e, K o s s u th P. Hírlapjában először. (Törv. tud. Míisz.

Nevelóssi—Nő
„educatorium institutum" czikkben). — Vaknötelde (Honderű 1844. i :
332). — Papnövelde Fog. (1848), azelőtt papncvelöház, papnövendékház, s a mai Papniivelde-tdcza neve előbb Seminurium-utcza (Trattncr-Kalcnd.), utóbb A'övcndékpap-uteza volt (Honderű 1844. 1:781).
Nevelész, L u b r ic b Á g o s t 1875 (Ny. 4:4B8): paedagogns. —
Különben megvan már CzF. (1867). Csak olyan, mint festesz, építész, stb.
N é v elő. A nyelvtani „articnlus" Bcnyákná! 1783 körül (Ny. 80 :
424) nemjel, Mártonnál (Szt. 1803) nemszó; ugyanígy Tzs. (1835). —
Vajda Péternél (M. nyelvtnd. 1835): ízelő, névmutató. — Fog. (1845):
névtárs, név-élő.
Nevezek. Először Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) praedieatnm ala tt
ugyanígy Nagy János Hierolexiconában (1845). Máig sincs meg egy
magában egy szótárunkban sem, csak a nevezéktan összetételben, a
mit a természetrajzi írók a „nomenclaturá*-ra fogadtak el. Ball. (1864).
Névleges. A „nominális* előbb névszerint való (Phil. 1834),
névbeli (Fog. 1833), Kétszeri!, (Hierolex. 1845), névszerinti (Törv. (1843),
névleges Ball. (1854), még visszautalva a „uévszerinti“-re.
Névszerinti. Megvan már 1843-ban (Törv. Szt) „nominális*
alatt. — Azelőtt „névszerint való'1
' (Phil.).
Névszó, K e n y á k Bern át 1783 (Vö. Ny. 30:454) nőmén:
névszó, nevezet. — Szótárilag Tzs. (1835).
Névtelen, B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — Előbb
csakis nevetlm (NySz.), még Dugonicsnál is így (Etelka, 302).
Nézet, H e lm e c z y 1833 (Jelenk. 131): „megtartáin előbbi
nézetimet (vélcményimet, ansichten)*. — “Nézés, pillantás* jelentéssel
megvolt már a Mondolat ídojebon s az indexre is került.
Nézlet, M árton 1811 (Szt.) anschauung és Kötelesnél 1317
(Phil. Szt. tanúsága szerint): intuitio. — Ugyanigy Pukynál 1830
(Honni Törv. Szt.) intuitio : nézlet, érzékiét,; intuitivns : nézleti, érzék
ien; intuitíve: nézletüeg (Phil.).
Bcély Fidól 1842 (Tud. tár 27:49)
a visiót, látomást akarta nézletnek nevezni.
Nézpont, B u g á t 1833 (Orv.): gesichtspunkt. Ugyanígy Tzs.
(1835). — llarczaíalvinál szempont. (1. ezt).
NŐ és né. E kettő közt sem a régi irodalom, sem a mai nép
nyelv nem tesz különbséget. Az első, a ki köztük különbséget álla-
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pitott meg, tudtommal, Verseghy volt: Ve a »o substantivumból szár
mazik, mellytöl meg kell kUló’mbőztetni. Az utóbbik soha sem szolgál
formativa gyanánt és az elsővel soha sem kellene suhstantivum gya
nánt élnünk, mert varrémé annyit tesz, mint varró mesterember fele
sége ; varró nő pedig annyit, mint varró asszony, akár feleség legyen,
akár nem. Azonkívül nő csak éles inflexiókkal é l; nőnek, nőben sat.;
né pedig már tompákkal, már élesekkel, anunint az elejébe függesz
tett szó kivámiya : szabónétál, serfőzőnétiiV. Tiszt. Magy. (1805 :49. 1.).
— Kazinczy, nem -ügyelve Verseghy figyelmeztetésére, így nyilatko
zott : „Noha né a névszók után nem egyebet tészen, mint feleséget,
mint p. o. királyné : a király Feleségét jelenti; de mivel nincsen nyel
vünkben olyatén végszócslca, formáló szócska, mely nőstényt jelentene,
mint ezt jelentik a Német nyelvben az inn; a diákban az a, vagy
ix, avagy issa szócskák: azért az okosság azt kívánja, hogy a jóra
indult szokást (Folnesies kezdéseként) ne hátráltassuk, hanem gégéijiik s így engedjük meg, hogy né annyit tévő szócska is légyen,
mint p. o. a Németeknél az inn s így tágítsunk nyelvünkön". (Magy.
Rég. 1: 27 1.). — Folnesies „kezdése" ilyenforma volt: „Kérdje szépnőséged magát a betegnél meg: de mégis ama szelidné nem egyéb,
hanem egy megtébolyodottné'. (Alv. 188). — Vö. Ny. (3 : 491: 16 :56). —
E tágítani akarás sok vitának S izetlenbcdcsnok lett a szülője, mig
végre az irodalom Verseghy szabályát fogadta cl, azzal a különbség
gel, hogy a jelző szót egybeírja a nővel. Ny. (21:295). így lett:
íreundin: barátnő (MA.-néi: monacha, Dugonicsnál 1794 Jeles Tört.
mai értelmében); göttin: istennő; schanspieleriu: színésznő: wahrsagerin: jósnő; gefShrtin: társnő. Mindezek T'zs. (1835). — Divatárvsnő, Műnk. (1835). — Úrnő Fog. (1836). — Énekesnő, markolányosnő Ball. (1857); papnő (priesterin), papné (pfarrerin) Ball. (1890.).
írónő, művésznő, tanítónő, igazgatónő, tá.nczosnö meg egy szótárunk
ban sincs meg. — A NySz.-ban tévedésből asszonyné is van, még
pedig a XVIII. század elejéről idézve. Az idézett helyen azonban, a
mint előre is gondolható, sajtóhiba van.
Nőies, nőietlen. Először CzF.-nál (1867) találom. — Vő. fér
fias, férfiatlan.
Nőnemű, A „foemínimim" a Debrecz. Gramm.-ban (1795) assznnyi
nemit, Mártonnál (1803) anyanem, Pápaynál 1808 (Magy. Liter.) nőstény
nemit. — A Türv. Szt. tanúsága szerint a nőnem először Pergeruél és
Kunossnál (Gyal. 1835).
Nősülni. A régi irodalom nyelvében uxorurn ducere: nőszni,
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megmászni (NvSz.j. Ugyanígy meg Sl.-nál is. — Nősíteni: vulgo háza
sítani megvan már Kassainál (3 : 416); megnősiteni, beweiben Tzs. (1835)
— Nősülni, nösodni, uxorum dncere 1843 (Törv.); megnősülni, meg
mászni, sich beweiben Királyföldi (1846). Ugyancsak 1846-ban Báli
nál még csak megnőszni.
Növedék, B a r é t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — Sl.-nál:
quidquid crcsccndi capax est, Vegetabile, eresccns de terra. — A Math.
Szt.-ban (1834): ineromentnm s Fog.-nál (1836): anwachs. — ST.-nál
megvan a növedni ige is, a régi nyelvből idézve. (Vb. nevedni NySz.).
— Minden újabb szótárból kimaradt.
Növény, B a r e z a f a l v i 1787 (Szigv. I. Szót.): ,valami tsak
nőtt, plánta*. Nála voltaképen nővevem/. Molnár János nötevénynék
nevezte. Dugonics (Gyöngyösi Munkáinak kiadásában 2 :375) a plán
tát növetényro változtatta: „Nő a Növetény is, ha öntözik jobban*.
Ugyanígy SzD.-nál is : vegetabile. Verseghy:) él (Aglája, 79) növőtény,
alkalmasint a népies gyövőtény, jövötény mintájára. — Földi, a magyar
természetrajzi műnyelv első úttörője, 1793-ban (M. füvésztud.) a növevény mellett nyilatkozott: „Valamint e szótól jövök van jövevény
ettől: szövök, szövevény, ágy ettől növök legegyenesebben lesz növevény, mely alkalmatos a vegetabilék kitételekre*. — Sl.-nál már növevényház is. — 1836-ban (Fog, Szót.) már növény is. Ilyen syncopéval
változtatta a nép a gyövölényt gyölinyte. (Tsz. 995 lap); igy akarta
Kölcsey az immigranst jövény-nek nevezni, (Törv. Szót.).
Növényzet, H e 1m c c z y 1833 (Társalkodó I I : 79.). Knnossnál
1834-ben már megvan. Ez is azon neologismusok közé tartozik, a me
lyeknél -zal, -zet mint egységes képző szerepel; mint pl. homlokzat,
Icapuzat, személyzet stb.
Nővér, I* e r g e r Ján o s és utóbb Ballagi 1842 előtt. (Lásd
részletesen a fivér csikkben).
Növeszteni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): ereare, facéré
nt ereseit.
A régi irodalomban csakis nötetni, még Mártonnál is
(1823): „a haját megnötetni, mognevelni. — Lovász Imre 1835-ben
(Ért. 32) rosszalja, hogy az újítók nötetni helyett növeszteni-1 imák.
A nép nyelvében azonban megvan noteszt, nyőleszt s ebből, lett a
növeszt irodalmi szóvá.
Nyák, N y ú lá s F e r e n e z 1800 (Érd. Orv. 1:XXXVL): mucus. Ügy látszik a nyaka (nyálka) iuegesonkitása. — Bugáinál 1833
(Orv.); mncilago ; nyákhártya: membrana mucosa.
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Nyaktiló, H e ln ie c z y 1834 (Jelenkor 8): guillotine (nyak-,
bárd v. nyaktilA). - - Kazinczy (Pandekt. 5 :13) nyakgpalú-nak nevezte.
Nyár-elő, -hó, -utó. K un osa 1835 (Gyal.): junius, julius,
augusztus.
Nyargoncz, galopin, nem pedig ,1'orspont*, mint a hogy a
Bp. Hirl. állította (Ny. 25:375). — Alkalmasint a forradalom alatt
keletkezett, mert csak 1854-ben (Ball.) találom először. — Szontagh
Gusztávnál 1834-ben (Math.) vágtató-, Sim.B.-nál (1899) fullajtár. —
Egyik sem jó !
Nyárspolgór. 18C7-ben CzF.-nál még nincs meg. — Ball. Telj.
Szt. megjegyzi, hogy .aspiessbiirgor szolgai fordítása". Vö. Ny. (14:41).
N yegle. II e 1m e c z y azt állítja, hogy a pestmegyei tájnyelvböl vették s jelentése jactabundus (Berzs. Vers. 1816. XI,11; megvan
a Tsz. első kiadásában (1838) is, de oda a segédszerkesztő (Mancs
Imre) bizonyára csak Helm. szavára csúsztatta bele. Vö. AdaL (264). —
CzF. be is vallja, hogy „újabb időben divatba hozott szó". — Szótárilag legelőször Tzs.-ben (1835) találom „marktsohreycr, praler és
bramarbas" alatt, s az utóbbi helyen dőlt betűkkel szedve, a mi a
szónak újkori voltát jelzi. — A Tsz. új kiadásában nincs meg.
Nyelv-botlás, F a lu d i 1748. (XySz.). — Nincs meg Szí)., Sí..
Kr., Fog. (1836); először Tzs. (1838).
Nyelvész, S z a k lá n y i már 1795-ben kifigurázza. iMagy. Mcrk.
44). — Baranya Vm. Tszt.-ban (1807): graminaticus. — Sl.-nái (1808):
grammatieus vei philologus. - Nyelvészet, philologia Kimoss (Gyal.
1835); ugyanitt nyelvészüeg, pbilologice; nyelvészkedik, philologizál.
Nyelvezet, F. szó megvan már C. szótárában „dictatio* értelem
ben : a régi irodalomban egyebütt nem fordul elő. - SzD.-nál (1792)
nyelvezés am. „írás módja: írás- vagy beszéd-ojtés.“ —■P. Thewrewk
•lézsef a Beretválkozó Tükörben 1833 (45 L) kifigurázza azokat, a
kik stílus értelemben használják. — Fog.-nál (1836) am. stylistika. —
Ball. (1857) am. sprachstvl, diction.
Nyelvjárás, F a 1u di 1748, (NySz.). Nála voltaképen nyelv
járása. — SzD. és Sl.-nái: loentio, loquela. — A dialeetus Gyar
matidnál 1794 (Nyelvin.): nyelvmód; „muudart dialect* Márt.-nál
(1823) és Tzs. (1835): beszédmód, szóejtés; Fog. (1836) nyelvjárás.
Nyelvművelés, K é v a i 1787 (Elegy. Vers. 96.). A földművelés
analógiájára. — A Debr. Gramm. 1795 (318 1.) hosszasan bizonyít
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gatja a helytelenségét; Szaklányi pedig ugyanazon évben (Magy.
Merk. 42. 1.) kegyetlenül kifigurázza.
Nyelvőr, S z a r v a s (la b o r 1872. — Volf György németes
nek állította (Ny. 1: IS ); Szarvas (u. o.) védelmezte, de a régi nv’clv
bői vett analóg példával nem bírta támogatni. — Vö. csendőr, rendőr,
ezeket a nép sok felé ,,csöndéi', röndér‘ -nek ejti.
Nyelvtan. — A „gráminatica" MA., PP.-nál: „betűkről való
tudomány, gramalika’’ ; a Phras.-ban (1750) szőtudomány; Benyáknál
1780 körül (Ny. 30:423) nyelvmű. „mert azt műveli, hogy a nyelv
mind Írás, mind szénásképpen tudósán tanultasson meg" ; Barczafalvinál 1787 (Szigv.) nyelvemaég; Gyarmatidnál (Nyelvm.) 1794-ben:
nyelvmester, ugyanott a grammaticns : nyelvmives, nyelvtanitó; Már
tonnál (1803): nyelvtudomány, nyelvmesterség, nyelvtanitó könyv; Sl.-nál
(1808): nyelvkönyv/ Pergetnél 1822 (Törv.) nyelvészet; a Kunosánál
1835 (GyaL) végre nyelvtan.
Nyeremény.
1833-ban a budai „asszony-egyesület* a színház
ban sorsjátékot rendezett száz nyereménynyel (Honmüvész, 605). — Szótárilag először Pogarasi 1843 (Keresk. Szt.): gewinn. nyereség: gewinnst: nyeremény, nycrlct. — Bali.-nál is (1843). — Nyereményei
gewiuner, dér treffer Ball. (1857).
Nyerészkedni, F o g a r a s i 1842 (Jogt. Mszt.). Ö csinálta a
spcenlant-ra a nyerése, nyerkém szókat, s ezekből nyomban a nyeré
siét, nyerkémlet főneveket ős nyerészkedik, nyerkémlwlik igéket. —
Ma már el sem igen hinnők, hogy a nyerészkedni ige igv keletkezett.
A nép nyelvén: nyerekedni.
Nyiladék, B a rú ti S za b ó D á v id 1803 (NySz.). - Sl.-nál
rima, lűattis, apertura. — Ugyancsak Szl).-nál nyiladozni (NySz.);
Kassainál (Gyök. Szt.) nyüadni is.
Nyilatkozat. A régi irodalom nyelvében nyilatkozás am. ki
nyílás : „a kapu nyilatkozása" (NySz.). Ezért ütközik meg a Mondolat a nyilatkozat mai átvitt értelmén. — Nyilatkoztatvány Jelenkor
f i : 33); nyüatkosvány Fog. (1836).
Nyílt szivű, B á ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.).
Nyilvánítani, S án d or Is tv á n 1808. (SL). - Első példa a
müvcltető -ít képzőnek határozóhoz való fiiggesztósére; előbb: nyilvdnságostt (SzD.), noha itt már megvan a nyüvánodni (SzD.). —
A nyilvánosU is divatozott Fog. (1830), a XVIII. század elején támadt

\yilvános—Nymi
nyilvános (NySz.) tovább képzéseként, gyakran nyilványos- és nyüványosünak is írva. Ebből vonták el a nyikúny-1 Hűlni. (Bern. Vers.
VUL), majd főnévül: öffcntlichkcit értelmében Tzs. (1835), majd mellék
névül : manifestns, apertns Kassai (Gyök. Szt.). — Nyilvánulni (Tzs.
1838), nyilvánulni (Ball. 1872).
Nyilvános, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.). — Sl.-nál:
apertns, patulus, manifestns. Az ilvfajta képzésre első példa volt a
magános Pázm. (NySz.j; a nyilvános is már meglehetett a közbeszéd
ben (Vö. JfySz.). — SzD. megesillagozza, a iui azt teszi, hogy még
szokatlan. — Nyilvános, nyilvánosság eleinte evidens és evidentia is
Thezarovich 1812 (Logyika és Phil.); publicitás Pog. (1833): nyilváMMÍtani, publicálni Kimoss 1835 (GyaL).
Nyirettyű. B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.): .Hegedűvonó*. Er
délyi szónak mondja; a Tsz. szerint Komárom vidéke is ismeri. Meg
volt a régi nyelvben is (dal. pleetrum alatt). — Barczafalvi viszi be
az irodalom nyelvébe; a Mondolat meg is rója érte.
Nyirok, B a r ó ti S za b ó D á v id 1780 (PM. 2:19) és 1784
(SzD.). - Sl.-nál hnmor, liquor, succus, s népetimologiával hozzáteszi,
hogy a nyírié régi neve nyirok, a nyírfáé pedig nyirokfa volt. —
Szü. a nép ajkáról vette.
N yitán y, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.): „dér Schliissel
z. b. einer position*, de ugyanazon évben Honderű (1:392): nyitány
a Portiéi némából. — Fog.-nál (1845); mind a két jelentés. — A
Honderűben (u. o. 2:807) futány am. a zenei „fuga‘ Nyolczad-rét, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.): „nvolezad-rétben álló könyv (in octavo)*.
Nyomasztani.
A régi nyelvben előbb csakis nyomvasztani
és utóbb nyommasztani. Ugyanígy még SzD.-nál és Márt.-nál is (1807).
— Nyomasztani először SL-nál (1808); Fog.-nál (1836) a nyomaszt és
nyammaszt egyenrangú, de Tzs. (1838) nyommaszt-wl már vissza
utal nyomaszt-ra.
Nyomat, öl — Először 1831-ben Imre János gyűjteményében:
momentum ; nyomulás : momentosns. (Phil.). — Bugáinál 1833 (Orv.) am.
tvpus ; nyomatos: typicus. — Kun. (1834): nyomat, druck, pressio; Fog.
druck, typus. Ugyanígy Ball. (1890) és itt még nyomatos: typisch. —
Lenyomat: abdruck Tzs. (1838); különnyomat egy szótárunkban
sincs még meg.
Szny: Nyelvújit. Szótára.
16
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Nyomaték, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Hagy. 126). Nála voltabépen nyomodéit. „Momentum in online constructionis, nyomodéit :
naehdruck". (Lex. 296). — SzD.-nál ,nyomodéit: a mit kinyomnak:
nyomadék-kép. — A nyomaték először Bugáinál 1833 (Orv. Szókönyv),
de értelme: lintca compTCSSOria. Csak 1846. körül (Ball.) veszi fél a
nyomaték a „naehdruck* értelmet. — Nyomodékor még 1844-ben is
(Ball.). — Nyomaiékor Ball. (1846). — Nyomatékosai CzF. (1867).
Nyomattyú, S za b ó 1848 (Hány.): druckpumpe. A szivattyú
(saugpiimpe) mintájára. - Bálinál (1844): nyomantyú a zongora clavisa; nyomatyú pedig „drüeker bei einer iliiite", vagyis a „ravasz".
Nyomda, B u g á t 1830 (Kórtudomány. 24 1.): „a beteges folya
matnak idöhözi viszonyából még egy más fogat is támad, melyet a
kórtudósok (pathologus) nyomdának (typus) neveznek . . . . a beteg
ségnek különböző nyomdájok van*. „Mindennapi nyomdájó: typi
quotidiani*. (Orv.) Ugyanígy még 1843-ban is (Szh.) és nyomdátlan:
atypiens*. —■ Pólya Józsefnél (Szh.) archctypns: ömyomdájú. — A
nyomda mai értelmét a Törv. Szt. 1843. évi kiadásában találom elő
ször ; ugyanitt nyomdán: typographns. — Irhóezi Kovách Lajosnál
1846 (Tiszti Szt.): egyetemi könyvnyomda és typographus már nyom
dász. - Kőnyom'la Honderű 1843 (2:32); nyomdászat Fog. (1848.).
Nyomor, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 136). Elvonás a nyo
momból. — Vö. gyönyör.
Nyomós. — A régi irodalom nyelvében, mint a nyom főnév
származéka, csakis nyomor s a jelentése (NySz.): lángjaimig, dauerhaft. — Mai ,,'wiohtig, gewúibtig" értelmében először Faludinál: „nyo
mor oboának tulajdonitá" (NySz.). — Ékezet nélkül van még Tzs.
(1838), Fog. (1860), Ball. (1864} cs csak 1867-bon jegyzi meg CzF.,
hogy „néinellyck nyomósnak ejtik". — Ball. (1872) már nyomár is,
és a még Tzs. (1838)-ban nyomorítani ige csak Ball. Telj. Szt.-ban
(1873)
válik nyomórítani-vú, noha már a Himök 1844-ben megjegyezte,
hogy nyomás az, hol nyom vestiginm találtatik, db nyújtva : nyomár
már jelent ponderosnst. (78 1.)
Nyomozat, F o g a r a s i (1S36): erforschimg, inquisition, investigatiou. — Előbb csak nyomozás.
Nyomtatvány, Barc. z a f a l v i 1787 (Szigv.): „Nyomtatott
dolog, exemplár. Két nyomtatványt (Exemplárt) vettem ebből a könyv
ből." — SzD.-nál „nyomtatvány: kötetlen nyomtatás". — Sl.-nál:
„typica editio, v. expressnm, oxtrituratum." — A Débr. Gramm, szerint
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„a -tat, -irt végezet ellenkezik a -mdny, -meny, -vány, -vény-nyel 8 a
kettő nem állhat meg cgygyütt'. (326). — Verseghy is megrója Fejért
az emlékez(élményén. (Lex. 297). A régi nyelvben, úgy látszik, nincs
is ilyenekre példa. — Vö. ültetmcny.
Nyögdécselni, B e r z s e n y i J.811 (Kaz. Lcv. 8 : 328): „Te
sok jó szavakat elvetsz s még ollyakat is — Írja Kazinczynak, mellyek
helyett jobbakat adni nem tudsz. . . . Nyfigdécsdai, bökdécselni, szök
décselni, döngécsdni szép dunai szavak1'. — Nyűg(léced, genuséit,
lenes gemitus ducit Kreszn. 1827. — Nyögdécselni, girren; döngé■cselni, sumsen Tzs. (1838).
Nyögdelni, K a z in c z y (Pandekt. ö : 13). Előbb csak nyögdogélm, nyögeUeni (NySz.).
Nyöszörögni, R a ró ti S za b ó D á v id 1792 (Szik). — A
nép nyelvéből.
Nyugalm azni, P á p a y S ám u el 1807 (Veszp. Tiszti Szót.)
.Jubilálni vagy egy Magyar szóval nyugalmazni is mondhatjuk. Nyu
galmazott, pensionatus".
Nyugat, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): nyűgöt occidentalis,
occasus; nyugati: occidentalis. A régi nyelvben mindig csak mipnyugoti.
Vö. kelet.
N yu gd íj. A mult század elei Tiszti szótárakban még nyugalomj>ém; de a nyugvóhelyet, nyugvómnak Sí. már 1801 előtt nyughelyre, nyugnaprs, rövidítette (Sokféle 7:255. Vö. Mond.) s amazt
Berzsenyi is használta (Szemere minik. 2 :258). — Stettnernél (1830)
a pensio : nyugfitdét; Helmeczynól (Jelenk. 1: 38) uyugpém és ebből
nyugpénzes, nyugpénzezni. A nyugdíj lleltneczynél (Jel. 2:60) s a
nyugdíjazás és nyugdíjazott .1846-ben jelenik meg a Hivatalos Mííszótárban.
A nyugágy, nyugállapot, nyugév, nynghétfd, nyugidd,
nyűgjei, nyűgöm, nyuypad stb. Tzs. (1838) kipusztultak, de a nyugdíj
el nem vesz; megőrzi a nyugdíj-igény és a nyugdíj-szabályzat.
Nyugta, -Vagy Ján os 1845 (Hierolexicon) quictantia; nyug
tázni : quíetare. — Vagy a nyugtám, nyugtád, nyugta, vagy pedig, a
mi hihetőbb, a vita és a Kiss Károlyféle vágta (1. ezt) szolgált min
tául. — Vö. Ny. (25 : 507).
Nyugtalan, Bar é ti S z a b ó .D á v id 1784. (SzD. mindkét
kiad.). — Nyugtalanítani (u. o.). - Előbb: nyughatatlan. — A Mon■dolat rosszalja is. — Nyugtalankodni Tzs. (1835).
16*

244

Nyugtatvány—Óhaj

N yugtatvány, H c lm e c z y 1816 (Berzs. Vers. Mű.) qnietantia; Pukynál 1830 (H. Törv.) már nyuytatványozni .quictarc is. —
Előbb menedék-levcl, nyugtató-lcvél, majd nyugtató és nyugtaték, sőt
Bcnyák Bemátnál 1780 körül (Ny. 30:426) nyuyntvány is.
N yu jtván y, B u g á t 1828 (Boncátud.): „processus. apophysis".
Nyúlókony, B u gát 1828 (Boncztud.): „traetilis, zühe, dehnbar. — Uo. nyújtékony: quod se faeile extemii sinit.
Nyúlvány, B a r c z a fa lv i, 1787. (Szigv. T: 77.): ,Az ö szép
fejér nyakára leágazó ér-nyúUtvány*. — Fog. (1836). már nyúlvány.
Nyüzsögni, B a r ó ti S z a b ó D á v id 1792. (SzD. 87). —
A nép nyelvéből.

O, Ó.
Obon, É rd y Ján os 1835 előtt (Szh. szerint): „est vox stúdió
antiquitatis per J. N. Luczenbachor oblivioni erepta". — Unezia, két
lat Tzs. (1835). - CzF. szerint alkalmasint az „ubulus" módosulata. —
A NySz. nem ismeri.
Odábbítani, S za b ó 1848 (Bány.): ausliingon. Nála voltaképen
odábbolni. — Ugyanez CzF.-nál „odébb tesz vagy későbbre halaszt"
jelentéssel. — Az odábbítani, noha gyakran olvasható, egy szótárunk
ban sincs meg. — A Tsz.-ban : .odébbjon innen az úr“, vagyis „men
jen odébb".
Odaítélni. — Adjudicare a régi nyelvben (Phras.) neki-itélni. —
Ügy látszik, Gcorck használta az odaítélni igét először (Honnyi törv.
1804). A Tiszti Szótárak nyomban elfogadták.
Odázni. — Valamint a régi idézni az ide hclyhatározóból, ez szintágy az odú-ból. — Ball.-nál (1864) még nincs meg. — CzF. 1867-ben
azt mondja: „ájabbkori szó". — Ball. (1872) kérdőjellel adja. — Vü.
elodázni.
Ódon. — Az újlton mintájára. — Először Tzs. (183&) találom,
még dőlt betűkkel szedve, altvaterisch: ódon, ódivatos, fczabámí, —
Altmodisch Fog. (1836). — Ódondász 1. újdondász alatt.
Óhaj. Valamint a sóhaj (1. ezt) elvonás a nohajtaniMl, ez is az.

Okadatolni—Oldat
óhajtani igéből. — Először Nagy János Hierolex.-ban (1845) találom
dcsidcrium alatt, azután Hall. (1854).
Okadatolni, P e tr. H o r v á t L á z á r 1844 (Honderű 1:05):
motiválni. Hozzáteszi: „nyelvünknek meg igen sok új szóra van
szüksége s azért szabadságot veszünk magunknak itt-ott cgy-egy új
faragásé kitétellel föllépni. Mai szemlénk négy ily új szót hoz. Az
idő majd megrostálandja őket; a rossz elhull, a jó nyelvkinesünk
növelésére élni fog*. — Az itt ajánlott négy szó: dallamdús, ínyész.
okadatolni, páholytámla. — Szógyfljteményhen először Iíáthnál (1853). —
Bndenz mesterkélt- s eröltetettnek találta s helyette a megokolni-t
ajánlotta. (M. Nyelvészet, 6 : 382).
Okirat, F o g a r a s i 1836 (Szt.): documentüm. — Régebben
csakis oklevél ; Fejérnél (1810): „Írott vallástétel*, Verseghynél (Les.).
tamíírás, Kunosánál (Gyal.) tanúírat.
Okmány, P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó 1806. (Ért.): „docnmentum*. — Ezt akkoriban aligha vette észre valaki, mert ugyanez
Érdy (Luczcnbaeher) Jánosnál oktatmány, szó szerint fordítván a
documcntwmot. Az oktatmány csak a Bach-idöben kopott le okmányra.
Szótáraink közül csak az 1851-ben Baíl.-tól kiadott „Legújabb magyar
szók* során található először aclmstüek értelemben. — Okmányolní,
okmányos lláth (1853).
Ő-kor, N a g y Ján o s 1845 (ilierolex.): aeyum antiquum.
Eazinczynál 1815 (Szemere Műnk. 3; 113) régi-kor; Szemere kérdi
tőle : nem lehetne-e rég kort is mondani. — Kazinczy később hajdankort irt. — Nevezték ostornak is (Maár Bonifáez Egyet. Tört, 1853).
Okosulni, V a r g y a s 1750 (Phras., acno alatt).
Okozat, R é v a i 1781. (A mennvkö mivoltáról . . .) Jelentése ;
effcctus. — Okozaton : pragmaticus, Kunosa 1835 (GyaL).
Okszerű, F o g a r a s i 1835 (DMM.): „otozerat, okszerű, rationabilis. — Kunosénál (Gyal.) csakis ohszarcs, okszeresség. — Okszerűt
len Fog. (1845), előbb okellenes, okhiányos, sőt oktalan is Kunosá
nál. — Okszer főnév is volt, argumentum értelemben Tzs. (1838).
Oktatni. Ez igéhez a régi irodalomban sem a he, sem a ki
igekötö nem járnlt (NySz.). — Beoktatni, abrichtcn, p. az ujonezokat
(Ball. 1851); kioktatni, noha közhasználatú, nincs még szótárban,
Oldat, fn. F o g a r a s i 1836 (Szt.). Nála „lossprechung, absolu-
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tion, ablass", tehát a régi oldozal (NySz.) értelemben : Irinyi Jánosnál
1840 (Tnd. tár 1:71): „chemischc auflösnng\
Bugáinál 1833
Orv,) solutio; „olvadék vagy olvasnék11. — A Szh.-ban (317 1.) már
ö maga mondja: old (solvit) non confiindendum onm olvaszt, quod
„Kquefacit" significat. — Oldószer : auflösnngsmittel Fog. (1845).
Ollózni. A régi nyelvben csak ollóim (NySz.). — Sl.-nál meg
van ugyan ollózni, de az agnellus jelentésű olló származékabépen
nála arn. „bárányt elleni". — Mai értelmében Fog.-nál (1830): „scheren, mit einer Schere sehneiden*. — Kiollózni, noha közbcszcdbcli
szó, egy szótárunkban sincs meg.
Olvadék. — Calepinusnál egy helyen (scoria alatt) megvan ugyan,
de a NySz.-ból bimaraűt. — SzD. és Sí. elevenítik Ilii: amannál „ol
vasztott valami p. o. zsir, háj“ ; emennél liquamen, liquor. — Olva
dékony, zerfliessbar Tzs. (1835); olvadmány Ball. (1851). — Olvatag,
leicht schmelzend, zerfliessend Ball. (1857).
Olvasmány, B a r o z a f a lv i 1787 (Szigv.): „Olvasni való do
log. A Szentek életéröl irtt olvasmányok, a Legendák". Sem SzD.,
sem Sí. nem fogadja el. — Kunosánál lecture (Gyal.).
Omladék, B a r ó t iS z a b ó D á v id 1784 és 1792 (SzD.): ,dőlcdék, p. o. épület; valamint hulladék p. o. kő*. — Ugyanő nála; omladni, omladozni, omlasztani, omliiam. — Egy részük alkalmasint a
nép ajkáról. — Omladvány Kazinczy 1815 (Érd. lev. 303); omlatag
Ball. (1867); omlékony CzF. (1867).
Ónozat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.); stanno obductio, verzinnung (Sí.).
Óraköz, V a r g y a s 1750 (Phras., subcisivus alatt). — Tzs. (1838).
Orgyilkos, K un osa 1834 (Szófiiz. és Gyalulat). — AVeszpr.
Tiszt. Szt.-ban bérgyilkos; Mártonnál (1803); orozó gyilkosság; Hor
váth Endrénél 1831 (Árpád): orvgyilkos. — Jelenk. (2 ; 832) orozggükosság. — Valószínűleg az orgazda mintájára. — Orállat, raubthier,
orkulcs Sí.; orvadász Tzs. (1835).
Orrmány, M árton J ó z s e f 1811 (Szt.); „ármány. 1. dér
Schnabel am Schlitten, 2. dér fiüBsel dcs Elcphantcn".
Ugyanő
nála 1799-ben, 1803-ban rüssel: orny; 1807-ben omy: schnabel, rüssel; 1823-ban már az omy elmarad és rüssel csakis orrozat, orr
mány. — Ügy látszik mind az omy, mind az orrmány népies szó
Vö. Kassai (4 : 41). — A Ny. (4 :433) rosszallotta.
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Országász, F o g a ra s i 1833-(DM.): politicus: országászat:
politica. — Országiár: minister Kunosa 1834 (Szí.). — Országultság,
civilisatio Fog. (1848). - Országiász, országlászat, politicus Rátk
(1858). — Ügy látszik, ezeket jobbaknak gondolták 1853-ban, mint
a bász, év előttieket.
.oá
ár
e th e 1813 (Kaz. Lev. 10 : 475): pair. Vb. Ball.
Orvoslat, S t e t t n e r 1832 (Törv. Mázt.) remedilim; jog
orvoslat (u. o,); pnre/mnslat Fog. (1833). — Előbb csakis orvoslás.
Ósdi Az 1848 előtti liherális-pártiak a conservativokat mara
diaknak, ósdinknak gányolták. Kgcsz 1867-ig (CzF.) nincs meg egy
szótárban sem. — Ball. (1872) és (Telj. Szt.) kérdőjellel közük, pedig
a képzőse egészen szabályos.
Ostrom-állapot. A „belagerungsznstand* Fog.-nál (184fi): harezállnjint s 1851-ben (Ball.) ostrom-állapot.
Ostromzár, Holmeozy 1832 (Jelenkor 1 : 40): blockadestand.
Márt. (1803) és Tzs. (1835) blockaöe : megszállás, köriilfogás. — Tzs.
(1838) már megvan.
Ó-szer, B a r 6t i S za b ó D á v id 1784. (Szí). 1.
háji-báji, kopott, vásott, avitt, viseltes, ótska szerszám,
eggyetmás. Ó-szeres: ó-szer áruló. Menj az ó-szerpiatzra*. — A zsibvásárt Kolozsvárt ó-szer-nek nevezik

és II.). „Kégi,
portéka, holmi
vagy ő-szeres
Ny. (27 : 571).

Oszlopzat. Gr. D e s s e w ffy J ó z s e f 1817. (Bártf. ler. 70).
Nála „porriqucs*. - Társ. (2 :233): colonnade; Fog. 1836. sanlenwerk.
Oszolni. — Fel igekötővel a régi nyelvben ismeretlen. — Még
Kreszn.-nél sincs meg, noha már Mártonnál (1807): zerfallen, sich
theilen. — Feloszlatni is Márt.-nál (1803) először.
Osztag, B o g a r a s ! 1845 (Szt,);
untcrabtheilung, section Ball. (1872).

division; az erdészetben

Osztakozni. Egy szótárunkban sincs meg. A Nyr. (4 :56)-ben
találom először; „az idegenszerü, nómetes „osztom az előttem szóló
nak nézetét* helyes magyarosan igy hangzik : osztozom vagy osziakozom
az előliem szóló nézetében*.
Osztalék. Alig van szó, mely annyi értelemváltozáson ment volna
át, mint ez. Benkö Józsefnél 1785 (Érd. ol. nemz. 14) am. divisio a kato
naságnál; a Nemzeti Színjátszó Társaság Tudósításában (l’est, 1785.

Osztályozni—Óvszer
Pünkösd havának 10-ik napján) páholyt, Gyarmatidnál 1799 (Affrn.
320) iiberrest-et, osztályi maradékot, Pápaynál (Veszp. Tszt.) rubrioát
jelent, és Hclmeezy éta (Jelenkor 1832. (1: 7.) ős Társalkodó I I : 122)
dividemlát, a mit némelyek még utóbb (Fog. 1836) osztadékaixk. is
neveztek. — Ma már feliilosztalék is olvasható a hírlapokban.
Osztályozni, P á p a y Sám u el 1807 (Veszpr. m. Tiszti Szót.):
„classificare: külön rendbe, osztályba szedni, eloszláh/ozni~. — Osz
tályozni, classiűealio Jel. (2 :162): osztályzat Kunoss (1834).
Osztrák. Az „östreich“ népies módosulata, vagy az austriaous
rövidítése (VB. (Isztria); előbb „ausztriai*. A Mondolat idejében, e
mellett még az „osztyák“-ot is próbálták. — Márton szótára még
1823-ban sem ismeri. — Fog. (1836).
Otthonos, F a lu d i 1748 (NySz.). — Egyenest az otthon-ból
továbbképezve; mert a honos, meghonosodni sokkal későbbiek (SzD.):
honosít (Jelenk. 1:2); honosltvány (Fog. 1833); honosaim (Tzs. 1838).
Óvadék, S z é c h e n y i 1831 (Törv. szerint); praeservativum. —
Fogantai 1836 (Szt.); cautel; Bar. Vm. (1807); Halam. — Ugyancsak
Fog. (1845) oaUék; cautel, vorsieht, vorbehalt; ovatékos : vorsichtig,
bedachtsam. — Az óvadék cautio értelme CzF. (1867).
Óvakodni. A régi kodalom nyelvében, síit még Szí)., SÍ.,
Krcszn.-nél is csak óvni magát. — Óvakodni Kunoss 1834 (Szf.), Tzs.
(1835) és Kassai (Gyök. Szt.).
A nép nyelvéből ?
Óvatos, llo lm c c z y 1832 (Jelenk. 1:147): óvatosság, behutsamkeit. — Ezt megelőzte; óval, cautela 1831 (Phil.) és cautio 1832
(Stettner); ez utóbbitól van ovatolni is: eavere. — Fog.-nál (1845)
ovatos: der protcstat a váltójogban.
Óvoda, F o g a r as i 1848 (Szt.). .Nála voltaképen óvda; 1845-ben
(Honderű 2 :474) kisdedóda is ; de már 1851-ben (Ball.) kisded-óvoda■
Vő. kisded-óvó.
Óvszer, K u n o ss 1835 (Gyal.): praeservativum. — Fog. (1836)
óvószer, óvszer: praeservativmittel. — óvintézkedés, nolia gyakran ol
vashatjuk még most is, egy szótárban sincs meg.
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Ö , Ő.
Öblözni, B a r á t i S o l t i D á v id 1792 (SzD.) „megöblözm,
kiöblözni vmit* : sinuosum facéré, concavare (Kreszn.). — Öblözet, einziehung dér Sünien Told. Mszt. (1858); höhlung Ball. (1864). — A
Tsz.-ban öblöz: erősen süt a nap, a kályha. ,
Öleb, F á y A n d r á s 1818. (Friss bnkr. C.) — 1803-ban Ölbelihwtya.
de már Mártonnál 1823-ban: öleb. • A „schooshund1' fordítása.
Ődöngeni, I) a r ó t, i S za b ó D á v id (Sí. 460 tanúsága szerint).
Nála am. delöngem. - A Mondolat rosszalja, pedig a nép nyelvéből
van véve. Vö. Tsz.
Öltöny. Hlöször Sl.-nál öllenyeg: „indumentum, vestis, veBtitus,
amietus*. — Bizonyosan a köpönyeg mintájára. — Fog.-ná.l öltöny és
öltönyeg. valamint ugyancsak nála köpiiny és köpönyeg. — Kunosánál
(Gryal. 1835) a „kaftán* magyar neve : öltöny. — A Törv. Szt. Kölcseynek tulajdonítja az ainictus czikkben; Kiss Károlynál még 1843-ban
is (Hadi Msz.): liberrock. — A Honderű szerint 1844-ben volt a
hatvani-utcaiban egy magyar szabó, ki a ozimtábláján magát „nemzeti
öltönyész"-mk novezte (2 :145).
Öltözék, F o g a r a s i 1845 (Szt.); „costume, toilctte". — Meg
van már a Honderűben (1843, 1: 39) is.
Öltözködni, B a ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). A nép
nyelvéből. — A régi irodalomban: ottözödni, a vetkezödni párjaként.
Ömlengés, K a z in c z y 1815 (Műnk. 9 ; 118). „Szabad ömlen
gést ad phuntaisiejének*. VB. dereng*
Ömleni, K a z in c z y 1793. — „Az Istenek atyja intett, s élet
ömlött a porba* (Párám. 42). „Zéngzetekre ümlödözve ónekle most*
(Uo. 39). „Tcrdre ömlött előtte* (Marm. 1: 91). — Simonyi (Ny. 10 : 226)
szerint előbb nem fordul elő. — Kiömleni Kunoss 1834 (Szf.); elömleni Tzs. (1835). A műnyelvbe Kovács Mihály vezette be először:
meyömlés fusio. (Chem. 1; 45 és 2 : 201): „Nem élhettem az önt ver
búmmal, mert ez activnm, nekem pedig neutram verbum kellett*. —
SI.-nál ömled, omleszt am. omlad, omlaszt; Szabónál 1848 (Bány.)
ömleszteni aufschliessen. Ma pedig amaz strömen, giessen, emez
schmelzen Ball. (1890). — Ömledezni SI.-nál am. omladozni; Kunossnál
1834 (Szf.) sieh crgicsscn, strömen.
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Ömleteg. S ze m é re.
Kazinczy bizonysága szerint (Pandekt.
5 : 11), ain. sturzbach. Egy szótárunkba sem került bele; kiölte a
zuhatag. — Aranynál: „a tej változzék Ömleteg ónná“. (Elveszett
alkotmány, 1. ének).
Ön, S zéchenyi 1833. — CzF. (6:3) bizonysága szerint Széchenyi
vala az, „ki a megszólításban is merész újítással állott ele. T. i. az
utóbbi időkben a maga ezunezós is nagyon divatossá lett a népnél,
mely, ha nem maga szőrű emberrel van dolga, de még sem tekinte
tessel, vagy nagyságossal stb., azt maga szóval tiszteli ineg. Nagyobb
polgári állásban levők némely alattok vagy Hálóknál alantabb állókat
szintén magáztak. Ezt som lehetett általánosan ezimezési szóvá tenni.
Igen, de azt monda Széchenyi: maya és ön némileg együvé tartozó
szók (vö. magadicséréfl, öndicséret, magahitt, önhitt, magaszeretet,
önszeretet stb.), miért ne lehetne az utóbbit is, mint az elsőt, önállólag
használni ? Tehát legyen ön a megszólító általános czim: rövid is
(mint a yóu, vous, sic), nincsen is egy vagy' más értelemben elkop
tatva*. És lön!
Ön-. Szóösszetételekre a régi nyelv az ó'»-t nem használta fel.
(Vö. NySz. Szómutató); SzD. és ST.-nál sincsenek ilyenek, noha már
1701-ben B á rá n y P e t e rnél (Ny. 10: 309) önismeret s önszereld
(előbb magaismeret és magaszeretet!; Bárány. Tiszti szótáráhan (1807)
Önfertőztetés, onania (Sl.-nál: magafertöztetés); öngyilkosság, autochyria és önhasson, interessentia. — Utóbb Verseghynél (Lei.) önerejűség, öntehetség: — Imrénél (Phil. Műsz.): önuralkodás, önmozgony,
önharcz, önezélú, önistenítés. — Berzsenyinél öntörvényű i öntudva. —
Kunosánál (1834); önfejű ; Fog. (183(1) szótárában : önhatalmú, ön-igazsáy, önlemondás, önfenntartás, önelégültség, önhangzó, öndicséret, ön
védelem ; — Tud.iTárs. Zsebsz. (1838) Önakarat, önbizodalom, önéletírás,
önerő, önjogú, önmegtagadás, önmegtartóztatás. — Fog. (1845): önélet
rajz: — BaU. (1857): önámítás, önkormányzat, önuralom, önvád;
— Ball. (1864): önteltség : — CzF. (1867): önképzö, öntetszelgés;
Ball. (1872): önfeledt; — BaU. (1881): önsegély; — Ball. (1890):
önérdek, önkezelés, önműködő, önrendelkezés stb. stb.
Önállás, S z é c h e n y i 1831 (Vil. XVTT). — önálló Stettner
1832 (Tőrv.). A selbstandig szolgai fordítása.
Önállólag Bugát
(1833); — Kunoss (1835) önállósávul akarta kiszorítani. — Önállósítani
Kiss M. (1844); önállótlan Ball. (1857).
Önbecs, K a z in c z y ' (Vö. Ny. 4 : 450). — Szótárilag Fog. (1845).
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önbírálat, B n r z s e n y i (Phil.): „oonsoicntia sui morális". —
Egy szótárunkban sincs meg.
Önérzet, K a z in c z y (Vö. Ny. 4:456). — A Phil. Szt. Ber
zsenyiből idézi: couscieutia jelentéssel. — Náluk voltaképen önérzés.
de már Kimoss (1834) önérzet. — Önérzetes Ball. (1890).
Önhittség, D ö b r e n te i (Phil. szerint): praefidentia.
régi irodalomban: magaelhütség, magahitteég.

A

Önkéntes, Barc z a l a i v i 1787 (Szigv.): „spontaneus“. —
Erre a mintára készült a földszintes, vízszintes, szerinles, együttes stb.
Önkény. Elvonás a régi önkéjén, önkényén (NvSz.) igehatározókból. Megvan már Versegliyuél (Lex. 427 1.) és Márt.-nál (1823) s
ugyanitt önkényes is: Knnoss (1834): önkényleg; Tzs. (1835): ó'nkénylelen. — Vö. Ny. (29 : 36).
Önkívület. E sokat és méltán hibáztatott szó keletkezése a
Phil. szótárbeli adatokon nyomról nyomra követhető. Eetasis: magán
kívül létei, .magánkivüllét. önkivüUét, önkívület CaP. (1867).
Öntemény, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645. Imre Sándor
tanúsága szerint (Ny. Ért. L 7 :92). — A NySz.-ból kimaradt. — Sí.
szerint öntemény hajdan öttemény am. íusile. (Told. 1808). — Öntevény: guss Kazinczy 1815 (Érd. lev. 114). Öntvény, guss, abguss
(Tzs. 1835). — Öntvényemi (pénzverés! műszó): versetzen, vennisehen
Ball. (1890). — Öntetek Fog. (1836). — VŐsz-öntet, gypsabgnss Rómer
Flórisnál 1871 (Arehacol. Ért, 161).
Öntöde, K i r á l y f ö l d i 1846 (Szt.). — Vasöntöde, vasöntészet
Szabó 1848 (Báuy.)
Öntudat, V e r s e g h y 1820 (T.ex. 35): selbstbcwnsstseyn és
Berzsenyi (Phil.): „conscientia sui“ , - Náluk voltaképen öntudás, de
már Széchenyinél (Vil. 263): Öntudat. — Tzs. (1835) bewnsstlos: ön
tudatlan. — Öntudatos, selbsthevvusst Fog. (1848).
Önzés, önző, B e r z s e n y i (Phil. Műsz.).
Nála voltaképen
nnnonzes, onnonzo.
Fogarasinál 1833 (Müszókönyv) még így, de
már 1835-ben (a Ü. kiadásban) önzés, önző, úgy hogy az elrövidülést
1834-re tehetjük. — Benyáknál: énnenség (1. ezt); Bar. Vm. Tszt-ban :
önködés; Verseghynél (Lex.) önség, önnönség; Kunossnál (Gyal ), önös,
önnönös; Dessewffynól (Bái tf. Lev. 7G) magamosság; Imrénél: énzés,
énkedés; Fog. (1836) Önleges. — Barczafalvinál (Tud. magy. 8): önnözet,

Őr -Őrnagy
individuum. — Önzetlen Tzs. (1885); sőt itt az utólagosan megszer
kesztett alapige önzeni is megvan: selbstsiichtig sein, karúiéin".
Őr, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784. (Kisd. Sst). — A régi
nyelv, az Árpádok korában, jól ismertó (NySz.): azután, mint önálló
szó kihalt s a nép nyelvében csak egyes összetételekben, Urálim,
örfa maradt meg. Baróti elevenítette föl s a költők: Csokonai, Horvát E . Kisfaludy S., Virág újra divatba kozták. (Vö. Berzsenyi Versei
1816. X. és XI.), s a szóösszctétclokben mind előtagul, mind utótagul
gyakran fölhasználták, a „ctistos" s a „sehutz" lefordítására.
Őr-. — Már Sl.-nál: őrangyal, őrhalom, őrhdz, őrhely, őrsereg,
őrtorony; Berzsenyinél: őrszem; llelmeezynól; Jelenkor (2:480) »»■vonal (cordon); - őrszetnle, Őrtűz Fog. (1836); — Őrgróf (Tzs. 1838):
őrkanonok, Srparanamok Fog. (1845); őrjáró, patrouille Fog. (1836), ma
inkább őrjárat (Ball. 1872).
öregítoni. Ez ige élt már a eodexek korában „vergrössom, ver
meimül" jelentésben; később kihal, kiöli az öregbít. Még Márton szó
tárainak régebb kiadásaiban sincs meg. — Baróti Szabó Dávid és
Sándor István hozzák újra forgalomba. Amannál öregedem, öregszem,
öregülök már a inai értelmében; emennél is öregedni, öregülni seneseere vei grandeaecrc; öregíteni senem facéré. Azelőtt vénlteni, vénülni,
megaggttlni-nak mondták.
Őrjöng, K a z in c z y 1815 (Ny. 3:134). őrjöngés: raserei. —
A régi örjiil (NySz.) és a Sl.-nál levő, alkalmasint népies öröng (bo
lyong, mint az örült) egybevegyltéso. — A Mondolat rosszalja.
Őrködni. Nemcsak a régi irodalomban, de még SzD., SÍ., Márt.,
Krcszn.-nél sincs meg. Megelégedtek „a strázsálni, vigyázni, virrasztani, gondoskodni" igékkel.
Először Kunosénál (CJyal. 1835) ,,sírá
ssá!: Öröz, őrködik ; azután Fog. (1836).
Őrlemény, G e l e j i K a t o n a l s t v á n 1645 (NySz.). — Szik
nál : „őriem való".
Őrmester, S á n d o r Is tv á n 1803. (Magy. Könyvesliáz): Strázsamester". — Kovács Mihálynál (Chem. 1 ; 177) vigiliarum magister",
Így indokolva: strá’sa tót szó, azért hagytam e l; ellenben penig őr
a legrégibb magyar szó. — Jó volna tehát ez is : őrség: besatzung,
praesidium".
Őrnagy. K o v á c s M ih á ly 1809, (Szemere Műnk. 3:18):
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„föstrázsa-mester dokt. Kovács szerént: őrnagy-. — Egy 1327TÍki
oklevélben: „capitaneus spcculatorum, qnem vulgariter eor nagyság"
áll ugyan (Ny. 1: 86), de erről Dr. Kovácsnak nem lehetett tudomása.
Örökíteni. A régi nyelvben am. .öregbíteni', vagy pedig a mai
.örökölni'. — Mai „verewigen* jelentésében Mártonnál (Szt. 1799): örö
kíteni, megörökíteni. — Átörökíteni (vererben) csakis Sim. B. (1899),
noha Ny. (1 :141) megrótta; dörökíteni (u. az) Ball. (1854).
Örökölni. A Bécsi Cod.-ben megvan az örölclet fn., tehát meg
kellett lennie az örököl igének is. De azután, úgy látszik, kihalt,
mert a , haereditarc" még a XIX. sz. elején is mindig csak Srölcösödni, vagy „örökségül nyerni" (Márt. és Törv.).
Sándor István
eleveníti föl megint 1808 (Sí.). — Öroklet, haeroditatio, successio fog.
1835 (DMM.). - Örökletes, haercditarius Bugát 1833 (Orv.). — E két
utóbbi egy újabb szótárunkban sincs meg. — Öröklődni sincs meg,
csakis az ál igekötövel, Ball. (1890). — Öröklő levól-befejezésekhén
és Vörösmartynál (2:327) annyit is tesz, mint öriikkétartó.
Örömlihegő, Fá y A n d rá s (Ball. Telj. Szt. szerint) e helyett:
örömtől lihegő. — Erre a mintára lett örömittas (1. -ittas), örörnrepesve,
stb. — A legutóbbi, noha közkeletű, egy szótárunkban sincs meg.
Örömtelen, Ho 1o s o v s z k i 1808 (Róz. titk. 82. 1.): freudenleer, freudenlos Tzs. (1835).
Örs, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Mszt.): „posten (nainlich dér
zn bewachende platz)“. — Örs nevű helységeinknek, vagy talán éppen
Örs vezérnek köszönhetjük e szavunkat. Vö. Előd.
Őrség, H e 'lm e c sy 1832 (Jelenk. 70): besatzung. — Ma „wache'
és „posten" is Ball. (1890). — Vasvármegye egyik járása is. — Vö. «r.
Őrszer, S á n d or Is tv á n 1801. (Sokféle 7:32): „amuletuin".
Vö. Ball. (1881).
Őrület, őrültség. Amaz S án d or Istvánnál 1808 (Told.):
emez B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — Őri'Hetes (Fiúi. 113)
egy mai szótárunkban sincs meg, noha gyakran olvassuk hírlapjaink
ban. — Figyelemre méltó, hogy a régi nyelv csakis az Srjiil alakot
(NySz.) ismerte.
Örvendíteni, Z r ín y i M ik ló s (NySz.). — Ügy látszik, ő
maga csinálta c szót. Sem a nép nyelvében, sem az irodalomban
kívüle nincs meg.
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Órzemény, F o g a r a s i 1842 (Jogt. Msz.): deposituin.— Őritmény alakban megvolt már Georchnél 1804-ben (Törv. Szt.).
Ős-. A régi irodalom e szót összetételekre nem alkalmazta. —
Az első példákat Tzs. (1835 és 1838) találom: őserdő, ősjog, őslakos,
ősnyelv, őspróba, ösviláy; Fog. (1845) őskor; CzF.-uál (1867) ősállat,
ősállapot, Ösereifeti, ősforrás, őslxpződmény, ősszokás; — Ball. (1890):
ősnyomtatvány, őstermelő stb. Legnagyobb részük a német nr- utánzata.
össze. Magy. Hűm. 1786 (VB. Ny. 30 : 290).
Kresznerics a
Szótára bevezetésében ezt hja : .igen hajlandó vagyok arra. hogy
igy Írjuk össze és nem öszve. Megvallom, első tett engem erre figyel
messé Mlgos Zsolnai Dávid, veszprémi volt prépost, ki 1806. ápr. 16-án
Bécsben engem is meglátogatván, beszédközben előhozta ezt is, és
bog}’ ö ugyanezt javasolta volna Veszprémben is azoknak, kik akkor
a Tiszti Szótár kidolgozásában munkálkodtak. Ugyanezt ajánlja az
analógia is; igy mondjuk: vissza és nem viszva, messze és nem
mcssvc*. — Összítés: coileotio 1831. (Phil.).
Összefüggés, F e jé r 1810. (Logica, 14): zusammenhang. —
A régi nyelvben ismeretlen.
Összeg, F o g a r a s i 1833. (HMM. XV.). Tzs. még 1838-ban sem
fogadja be. Más értelemben előfordul az tiszveg szó már 1807-ban öszis: „lóny-öszveg, sugáröszveg, foons in speculo c-austico*. (Baranya Vár
megyei Tiszti Szótár). — összegezni (snminiren) Ball. (1857).
Összeség, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): summa. —
Nála voltaképon Öszveség. — Nevezetes, hogy a régi irodalomban
esakis a rágós alak : őszvcséggel fordul elő. — U. 0.\ öszveséges.
Összesíteni, F e j é r 1810 (Lex. 81 szerint).
Nálaőszvesilcni:
componere s erre Verseghy megjegyzi, hogy az öszves adjeetivum
szokatlan és igy igét belőle formálni nem lehet. Az összvesítés, ha
helyes és szokott volna, csak annyit tehetne, mint surumatio. —
A Jelenkorban (1832, 59 1.) un. eombinatio.
Összeszedni magát, K a z i n c z y 1814 (Pandekt. 6 köt.):
„ich saminlc mioliL — Határozottan magáénak vallja.
Összhang, B á rán y P é t e r 1791. (Ny. 10:308) SzD. hozzá
fűzi a máig is fenmaradt nép-etimologiás magyarázatot: „valamint
ősz-vér, öszvér''.
Innen összhangzmi (Pirii. 1831). Erre a mintára
készült utóbb: össznév Kreszn. (1827); összszó (Tzs. 1838), össz
kép, Összpontosít (Ball. 1857); összállam, összbirodalom, összpontosulni
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CzF. (1867) stb. — Az Öszvér sző legrégibb alakja : ezpér Vö. Szamota, Schlágli m. szójegyzék (62 1.) és Munkácsi, Árja elemek (510 1.).
Ősz-elő, őszhó. ősz-utó, K u n o ss 1835 (GyaL): szeptember,
október, november.
Őszinte. A régi irodalom nyelvében am. siinpliciter, nem pedig
airfriehtig. (NySz. SzD.). A JHondolat meg is ütközik a simplex, eandidus jelentésen Vö. Ny. (29:36.).
Ösztöndíj. A veszprémi Tiszti szótárban ösztön-pénz, Kunosánál
seyédpénz, a Társalkodóban (1835:376) díjpénz. Az első és utolsóból
forrt össze az Ösztöndíj; megvan már Tszt.-ban (1835); ösztöndíjas
(U o. 1838).
Öszveledni, öszvolíteni, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.).
Öszvc-egycledni, egyelitni. — Öszvellet: syntliesis. Ez utóbbi szó,
„betrag, complex* értelemben ősziéire rövidülve Fog. (1845); össletezni
CzF. (1867).
Ötlet, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála objectum,
ugyanígy Kl.-nál, de már 1831-ben (Phil. Msz.) incidentia és Helmeczynél (Társ. 1:19), továbbá Kunossnál (Szf. 1834): einfall.
Öt
letes Kunosánál (Gyal) ineidentalis, Ball.-nál (1872) :*voller eiDfSlle”. —
Ötlemény, Barczafalvi 1815 (Szemere Följegyz. közt, 1:257): „qnidquid se milii objieit, adcoque objoetunv1. — Fog.-nál (1836) ötlemény:
gegenstand, einfall. — Az öllet előbbi „incidentia” jelentése ma is
megvan a „valaminek Ötletéből‘ kifejezésben.
Ötvény, H úgát 1836. (Tscham. Term. tud. 445). — „Legirung:
érez-egyveleg, ötvény“ s hozzáteszi: „ab ötéül?. — A Szóhalmazban
(331) határozottan magáénak vallja. — A szó különben régi (NySz.),
csak a mai értelem s a hibás etimológia van tőle. — Az ötvösből
elvont ó'í»-nek egy másik továbbképzése: öltöz es otvozet. ugyancsak
„legiren* értelemben már 1846 (Ball.).
Özönleni, F a lu d ! 1748 (NySz.). — Nála voltaképen özönözni
diluvio, iiiundo: „sebes sírással özönözte mind a két szemét”. —
Mai alakjában özönlik Kazinczy 1814 (Pandekt. 6.) és Szemere Föl
jegyz. (2:62); özönlel Fog. 1836. — A vízözön és özönvíz váltakozó
használatára Verseghy (Lex. 142) ezt jegyzi meg: „Az özönvíz, melylyel már Házmán is élt, a szavak összvetevésének reguláit sérti. Egyet
tcsz-e vallyon a szobaleány és a leányszoba ? a hősié és a léhús ?
a szinbor és a bőrszín ? a vakmerő és a merő vak” ?
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Özvegyülni- Pamlag

Özvegyülni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): viduari. —
Megözvegyülni Rreszn. (1827). — Gvadányinál megözvegyedni (NySz.);
előbb csakis „özvegységre jutni" (Márt.).

Padlat. B a r é t i S za b ó D á v í d 1792 (SzD.). Ugyanott: padolat. padozat is. — Padlózat, Kimoss 1834 (Szf.).
Páholy, H e lm e c z y 1833 (Jelent. 2 : 210 és 564): .színerkély,
loge — páholy'. Ugyancsak 1833-ból (Honmíív. 31. 1.). — líayer József
szives közlése szerint a logc: 1792-ben osztat. 1795-ben osztalék,
azután'lo’si, lozsi, logé (még 1621-ben is). A Nemzeti Színház első
szinlapján 1837-ben: páholy s az 1838-i Színházi Zsebkönyvben
páholynyüó. — Fáhó a nép nyelvén am. csűr, magazin. (CzF. és Tsz.).
Pálmázni, G y ö n g y ö s i 1693 (Kém. Ján. 564): „pálmával
jutalmaz, koronáz". Vö. Ny. (27 : 251).
Pályadíj. E szót a lóversenyeknek köszönjük. Míg az Akadé
mián eleinte jutalmakat, a Pesti lóversenyek alapitól mindjárt kez
dettől fogva (1827) prHyiuUjnkít, tűztek ki (Társ. 2:197). — Pálya
munka, M. tud. társ. Jegyzőkönyvei 1832-böl; azelőtt: jutalomírás
Márt. (1807). — Pályakérdés a szótárak közül először Fog.-nál (1848);
azelőtt jutalomkérdés Márt. (1807). - Pályatér Kunoss (1834).
Pályaház, pályaudvar, L imlóház.
Pályaírás, K a z in c z y (Pandekt. 5:14). Mások ,j malomírás* nak nevezték, a „preisschrift“-et szó szerint fordítva.
Pályatárs, H e lin e c z v 1832 (Jelenkor 1:6).
amtsgenoss, kampfgenoss Fog. 1845.

- Berafsgenoss

Pályázat, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „pályafutás, pályá
zat, stadii decursio, curriculum". — Még Fog.-nál (1836) am. wertrennen, earroiisel; de már ’l'zs. (1838) „eoneurriren um einen Prcis* is;
u. o. pályázó: wettrenner és concurrent.
Pamlag, B a rc z n f a l v i 1787 (Szigv. II. Szótár): „Házban való
Kanapé. Üljön le ide a’ Pamlugru, a Kanapéra*. A gyepből való
kanapé pedig: gyepleg. Látni ebből, hogy az első szótag a pamut
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megcsonkítása; a második szótagot sokszor alkalmazta képző gya
nánt, minden rond és szabály nélkül: holtaikig, kripta; laplag, egy
árkus papiros ; páráikig, atmosphaera; iiszkelcg: tflzokádó begy. —
Kazinczy (Szemere Műnk. 3 :120) s Berzsenyi, Kisfaludy S. (II. o. 2 :258)
elfogadták s liaszuállák. így vált közkeletűvé.
Panaszolni. — A régi irodalomban sem a ke-, sem az el- igekotö nem janiit hozzá. (NySz.). Még Kreszn.-nél sincsenek meg. —
Amaz Tzs. (1835), ez Tzs (1838).
Fangani, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): .híjába állva
romolni; az étel elpangott*, — A nép nyelvéből véve.
Sí. csak
SzD.-ból idézi. — Fog. (183fi): „stockt, steht still.”
Papír. A. régi nyelvben papiros. — A németes alak 1!ugatnál
1828 (Boncztud.): pttpirlemez, és Tzs. (1835) ; papierbaum, papirfa
és papíerstande, papirpallca. Ebből azt következtetem, hogy a papír
szó valami botanikai értekezésben látott először napvilágot. — Egy
magában Bugáinál (Tseb. 1838) már sok helyen előfordul. — Tzs.
(1838) még igy papír, lásd papiros.
Paprika, C sap ó J ó z s e f 1775 (Új füveskert). A nép nyelvé
ből véve. — Eredetét 1. Ny. (22:44). — Hazai kéziratban már 1758.
Ny. (27 : 31). — Előbb törilkbors.
Para, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): .az háló széllyéro
aggatott s a viz színénn lebegő könnyű fa*. — Imién parafa, quercus suber Sí.
Parancs. Megvan már C., MA., PP.-nál, de a régi irodalom nem
élt vele. Szemere (Műnk. 2; 528) följegyzése szerint D u g o n ic s
Kazinczy, Kisfaludy Sándor elevenítették föl. SzD. 1792-ben (Kisd.
Szt.) megesillagoz/a — Elvonás a parancsol igéből. Dugonics így adja
okát: .Régi magy ar szó a Parancs. Elveszett, de nem veszett el a
parancsol. A mit a régiek igy mondtak : .ez a mái parancs, a mostaniak
igy mondgyák :* ez a mái parancsolat. Ha abroncsol az ofrrmiesból,
úgy a parancsol parancsból”. (Jólánka 150). — Parancsszó (a mai
vezényszó) Társaik. 1833 (276). — Parancsosni (commandiren) uo.
Parancsnok, 11e 1m e Cz y 1832 (Jclcnk. 1: 781, 792): eommandant (Phil.), imperator. - Fogarasi a dictatort parancsámsk akarta
nevezni, a .kulcsár” mintájára (1833). - Parancsnokolni móg egy
kézi szótárban sincs meg, noha gyakran hallani,
Parány, F ö ld i 1R01. (Term. hist. 428): monas, „Tsupa szemSzn.v : Nyelrújít. Szótára.
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mel láthatatlan, eggy pontnyi féregé - Varga Mártonnál (Te™. 1: X) i
molccula. — De már Imrénél 1831 (PhiL) atomus.
Elvonás a.
parányi mn.-höl. — Az atomos Szilagynál: lét-elem (Pllil.).
Páratlan, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD. 57). — Nála
csakis impar; Sl.-nál már unicus is.
Vö. páros.
Párbaj, Zalamegyo Tiszti Szótára (1807): duelluni; párbajt vini:
duellare.
’ Párbajsegéd GzF. (1870), azelőtt: bajtanú, viadaltaná,
bajsegéd Ball. (1854). — Párbajozni Ball. (1890).
Párbeszéd, Ilelm eczy 1833 (Társ. 308). — Ball. (1843): dialóg.
Párhuzamos, P e t iie 1812 (Mathesis, 439). Nála voltaképen
párhuzamos, párhúsomeimn, párhúzomozni. — A régi huzamos (continiius) szó szerencsés felhasználása: nála ugyanígy parallelopipeduin :
párlapos, a mit párlapra. rövidítettek (Ball. 1854). — A béthuzam
már Bugátnál 1833 (Orv. Szít.): Imzam, párhuzam Kunosánál 1835
(Gyal.); ugyanígy léghuzam (Fog. 1836) ős légvonat 1835-bon (G-yal.j.
Párkányzat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.) „pártázat,
övedzet“.
Párologni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Ugyanott:
jkipárologni. — A régi nyelvben párállik, kipárálUk. — Az újabb
alak a púiról (ícrfcvaeio) népies továbbképzése, a gőzölög mintájára.
Páros, P é t he 1812 (Math.): „pár, impar“. Előbb páros csakis
oompar, junetus, socium habens (NySz.): pár, impar pedig csakis
feles, feleden (NySz.).
Párosítani, V a r g y a s 1750 (Phras. socío alatt). — Sl.-nál:
eonjnngere, copnlarc, consociare. — Megpárosodni Faludi (NySz.). —
Párosulni Tzs. (1835). — Gvadáuyinál: páradús (NySz.).
Pártatlan, S á n d o r I s t v á n 1808. (Told.): médiás, neutrius
partin, a partium stúdió alienus. — Az unparteiiseli forditása.
Pártfogolni, H c 1m e c z y (Tötv. Mttsz.). Uliens: pártfogolt :
ugyanez Dessewffynél (Bártfai Levelek: 14) pártfogolt. — Kunossnál
1834 (Szf.) pártfogolni: patrocinari, in sehutz nehmen. — Vö. Ny.
(4 : 491 és 20 : 196).
Pártítani, pártolni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): in par
tém seducere, factioni adjungere : in partém seceűere, parti sive * f&ctioni accedere. — ElpártUni SzD. (1792).
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Pártolni. A régi nyelvben : seditionem moveo, conspiro MA.:
pártolás: nufrnhr, anfstand PP. — Ugyanígy még SzD.-nál, sőt még
Kreszn.-nél is. — Mai értelme Puky Károlynál (T őit. Szt. ltíiíO) és
Fog.-nil (1836): pártolni, protegere; pártolás, protectio. — Tzs.
(1838): partcy nchmen, nnterstützen.
Párviadal, B a jz a 1832 (Monk. 5 : 38). Ugyanez évben a Jelen
korban is (386 L). — A Törv. Szt. Kölcseytöl is idézi.
Párvonal, H c lm e c z y 1834 (Társaik. 125); „Köztünk s a kül
föld között párvonaU (parallcla) húzván" . .. A szótárak közül elő
ször Toldy Mszt. (1858) s Ball. (1864). - Párvonalozni CzF. (1870).
P át (mészpái stb.) B u g á t 1836. (T.scli. és Szh.). — Határozot
tan magáénak vallja. Nála voltaképen pat, mészpat, mezűpat, inért
pat est radix voeis pattan, pattog et a voce „apai" clidendo literam
s, pat tanturn reniausit. így ismerik szótáraink a legutóbbi időkig,
noha már vagy harminca év óta pótnak ejtik. — Ball. (1890) pat
vagy pát.
Pata. „Veszprém vármegyei tájszó — irja 1810-ben Szemere
Kazinezynak — s jelentése: ökör körme; pofázni egy játckncm"
(Szem. Mnnk. 3:42). — Vargyas (Phras.) trockus alatt és Kassainál
(4: 43) „pata nevű gyermekjáték : más neve : püinrzk vagy p in c z k —-Tzs. (1835) huf: pata, köröm. — Vő. Ny. (13:314).
Pazar, V e r s e g h y 1805. (Tiszt Magy. 135). Jelentését a
I.ex.-bán adja, t. i. „luxus". — Kazinezynál pazarfény (Kreszn.). A nép
nél is pózéra ejteni a jószágot: elpazarolni. (Tsz.). — Elvonás a
pazérlani, pazarlóm igéből. — A pazér Csokonainál is (Berzs. Vers.
1816. IX.) és Mártonnál (1800, Szt.) .pazér: verschwénder, prasser".
Pécze, péczézni, S án d or Is tv á n 1808. (Told.) a ncp nyel
véből vette: súgnom, nóta v, méta stb. (L. Kassai 4:112): signare,
nótare. — Ma leginkább a ki igekötővcl.
Példány, K a z in c z y 1803. Szcntgyörgyinek ezt irja : „A Marmontel meséjinek első könyve előtt e szók fognak állani: Báróczvnak,
példányomnak, mesteremnek" (Lev. 3 : 30). Midőn Szentgyörgyi figyel
mezteti, hogy" a példány nem jó, mert a mány esak a verbumtól ága
zott szóban vagyon a maga helyén, azt válaszolja: „Űgyde ez nem
mány, hanem csak dny: ögyde van bálvány, sármány stb." (Lev.
3:176). Csokonaihoz ezt irja: „Az aesthesist inkább a nagy példá
nyokból kell meríteni, mint a didactieus könyvekből". (Lev. 3; 33).—
17'

260

Példa (lau—Perez

Szemere (Minik. 2 ; 258) Barátit és Kazinozyt nevezi meg első használúiul. — SL-nál már cxemplar, de azért még 1817-ben is előfordul
a példázat, a mai példánynak régibb neve. (Tud. Gyűjt. Vll:158.).
Egy másik neve volt: >lyomtatvány. (Márt. 1808.). — I ’éldányhép, for
mulái' Ball. (1613)'; péliánypincse Széchenyi 1831. (Vil.): a mai mintapineze. — Cserepéldány egy szótárunkban sincs meg.
Példátlan, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „earcns cxemplo,
Pendülni. — El- igekötővel, noha átvitt értelemben is gyakran
olvasható, egy' szótárban sincs meg.
Penge, B u g á t 1832. (Orv. Tár fi: 120). — A Terin. tud. Szh.
(340). egyenest magáénak vallja. Az ö okoskodása oz volt: a est
formativum instrumentorum, v. gr. in vouibus kapa et donga, quae e
verbornm kapni et dongám radidbus factae sunt adjecto formativo.
(Terin. Szh. 04). Így csinálta ö az ingát (1. ezt) s a pengét is, forma
tivum vocis ab inollitiem radicis in e mutatum (U. o. 71.). Vő. Ny.
(28:24 és 124).
Pénzjegy, pénztárjegy. — ST.-nál : pénzjel. pénztárjel am.
banknotc, bankozcttcL Ball. (1857) amaz mimzsehein, ez cassensehein.
Pénztár, N é v t e le n 1786 (Elmés megjegyzések . . . 1 1 —
Petrik Bihliographiájában 2:704) és Náuási Benjámin 1798 (Test.
108). — Bar. Vili. (1807) pénzsár és pénzzárnokság. — Pénztárnok
(Akad. Almán. 1832). — Pénztáros Márt, (1823). — Ugyancsak ama
névtelennél: pénztártiszt,
Pénzügy, B e lm e c z y 1832 (Jelenk. 399): linaneia. A Div.
Möszótár még 1845-ben sem fogadja c l: ebben „linaneia: kincstárlat
és finanzwache; kincstárlati őrség; financiarum minister: kincstárlati
főkormánytanácsosnoha Ball.-nál már 1844-ben pénzügy-miniszter —
Pénzügyiőr riimnzwache Ball. (1851), de már 1860-ban pénzügyőr (Fog.).
— A finanzminister a kézi szótárak közül először CzF.-ban: pénzügyér.
Pénzverde, S za b ó 1848 (Bány.) miinzamt. — Előbb (Fog.
1848) pénzverődé is. — Ha inát nem pénzverő, úgy mindegy csakugyan:
akár veröde, akár verde.
Perez, M árton (1803) am. minuta. — Kovács Mihály 1807 (Chem.
3:J41): „minutum. Mondja ezt a magyar: egy pertzben múlt". „Nála
tellát idöperez; ellenben Pethénél (Matbesis 1812. 1:439) ivpercz. —

Perem--Pihenni

2ISI

Meg Kazinozynál is a regi perczentés. - A „secundum Petikénél
második perez, Verseghynél (Math. Müsz.) másodperc-..
Perem. — A régi irodalomban csakis prém és perém, rágós
alakjaiban is megtartván a második szótag hosszúságát. — Aranynál
is .perémje az útnak*. - Kecskemét vidékén a rágós alak megrövidül:
.Visszapillant a nap a föld pereméről (Petőfi). — Ebből e rágós alak
ból vonták el a perem szót. — Kenessey Hajózási Szóban egy vastag
szegélyfának peremfa a neve. Vö. OF.
Perm et és permeteg, K a z in c z y 1815 (Műnk. fi: 26) és
(Pandekt. 5 :14). — Vö. Ny. (4:220). — A nép nyelvéből véve. —
A székelyeknél: permedig VÖ. CzF.
Permetezni, B a r é t i S za b ó D á v id 1780 (PM. 2:57) és
1784 (SzD.). A székelyföldi nyelvből véve.
Pest, ara. kemeueze. — Baróli Szabó Dávid a székely nép nyelvé
ből jegyezte föl a vezette be az irodalomba. — Most különösen a
kohászat él vele.
Pete, ara. tojás.
Benkő József 1778 (Transylv. 1: 402) és
SzD. jegyezték föl a székely nép nyelvéből. — A Mondolat meg
ütközött rajta. — Az orvosi és zoológiái irodalomban Bugát honosí
totta meg.
P etty, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sí.) macula. Kivonás a pettegetett igéből. Szerinte a pelymeg, petymet rűgcute pety-menyét volt. —
A nép nyelvén pelly „piczike* is. — Pettyes maeulosus, variegatus
versioolor Sí.
Petyhüdni. A régi nyelvben egyedül Geleji Katona élt. vele.
Sí följegyezte, de jelentését nem tudta. - Kassainál (4:108) .pettyhiiezik a fa, Iignum corrumpitur, cariem et putredincm aqviremlo*. —
Fog.-nál (1835): schlafiSwerden, erschlaffcn.
Pezsgő, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor 761): rhampagner. „Hab
zott a pezsgő-hor“. A Ilonművészben még 1833-ban (68 1.) is santpányi.
Picziny, F a ln d i 1748. (NySz.). — Élőbbről ismeretlen az iro
dalomban. Bizonyosan a nép nyelvéből.
Pihenni. A régi irodalom nyelvében csakis respirare, athem
holen. — Mai jelentése, a nép nyelvéből véve, először SzD.-nál:
„piheni! hely, kipihente magát*. — Helmeczy is (Berzs. Vers. 1816. VIII.
SzD.-ra utal.
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Pikeny, caesura. 1) ö b r e n t e i G áb o r 1842. (Berzsenyi Dániel
munkái I. köt. 199): „A’ kis piheny szó is akarná magát mentegetni,
miért csuszák ki toliból, ezek irtta közben, í'ábchieh, Guzmics vá
gánya = Caesara helyett. Mert: illenek, mensz, mén után van: meny,
menyasszony, menny: szövök, szősz, szó-bői lön : Szőny falu Komá
rom vrn.; unok, unsz, un ada nevet Esztergom vánnegyében TJny-nak ;
zuhanok, zuhanj zuhan-ból álla elé szépen nem régiben: zuhany;
és nem sokkal elébb: villanok, villansz, villanból: villany''. — így
nyelvészkedtek nálunk még félszázaddal ezelőtt 1
P ikkelyezni, D i ó s z e g i - F a z e k a s 1807 (Fiiv. 17): pikkelyezell, imbricatus. — Pikkelyezni: schuppen Tzs. (18Í15).
Pillanat. — pillantat, szempiUantat már a eodexekben, de
utóbb nem él velők az irodalom. — SÍ. eleveníti fel őket. — Pillanat
(momentum) megvan Phil. Szt.-ban 1831-ből: pillanatilag Kunoss
1835 (Gyal.).
.
Pillér. Iiall.-nál (Kém. Magy. Szt. 1897) találom először.
CzF.
a franczia .pilier* s a német „pfeiler“-rel veti egybe.
Pimasz, B a r ó ti S z a b ó D á v id 1784 (SzD.): ,piszma. tunya,
szuszi, muszi, szúszma, bibasz*. — Ugyanígy Tsz. pimasz: élhetet
len; plazma pedig: buta, bárgyú, mamlasz. — De már Tzs. (1835):
„laffc : pimasz, kamasz* : Fog.-nál pedig (1836): pimasz, ein grober
odor roller menseh, ein bauemtölpel;. grob, ungesittet. ~
ti
Pinozér, P c t h e 1812 (Mathesis 1:439). — Kunoss a óoraokkal,
Bugát az elnökkel, Freeskay a pincés-»e\ akarták kiszorítani, de siker
nélkül. A debreceni eivis, úgy hallom, kelnerájosnak hívja.
Piperézni, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1779 (PM. 1:48) és 1792
(SzD.) ornare, exomarc Sí. — Pipere régente főszert is jelentett (XySz.).
Piperkó'oz, S z e k r é n y e s y 1832 (Társaik. 360.). — Ugyané
lapban (264.1.) a stutzer még nyalknfi, Márton 1803 Szt. szerint; a Ilonmíivészben (1833; 48): piperész; Tzs. (1835) pedig piperöcz.
Pipogya. Tiszamelléki tájszó volt. Vö. lielmeozy (Berzs. Vers.
1816. xun.).
Pír, G y ő r f y J ó z s e f 1783 (Klimius föld alattvaló útja, 101.):
„a föld alatt való napnak pírja".
SÍ.: rnbor.
Elvonás a piros
m. névből. — A hajnalpír, Thewrewk Emil tanúsága szerint, P. Thewrewk Józseftől Ny. (10: 174). - Széyyenpír Ball. (1857): előbb (1847)
schamröthe: orczapimlás.

Pirulát—Pontos
Pirulát, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). ' rubedo v. erubescentia, confusio.

SI.-nál;

Pislantani, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). A nép
nyelvéből.
Pisze, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD.): „tempó, laposa
orrá* (Szü. 1792); SI.-nál nemcsak ez, hanem parvus, minntus, cxilis. - A nép ajkáról véve.
Piszkitani, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): sordidare, polluere. A nép nyelvéből? A Tsz.-ban nincs meg.
Pocsékolni, S á n d or Is tv á n 1808 (Sí.) prodigere, dilapidare. — Elpocsékolni ugyanazon értelemben u. 0. — A nép nyelvé
ből. — A régi irodalomban (NySz.) pocsékolni csakis „besározni, bcpiszkolni* értelemben.
Poggyász, B a r ó ti S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.); „tzelc-tzula
keteputa, bútyor. holmi eggyet-más“. — SI.-nál: balga, sarcina, rés
couvasatae. — A nép nyelvéből véve. Tsz.
Pohara zni. S án d or Is tv á n 1808 (Told,): potare, compotaré*. Nála még pohdrozni. — Alkalmasint a nép nyelvéből.
Polgárháború, Sándor István 1808 (Told.): „bellum civile. —
Nem érmék, hanem a bürgcrkriegnek fordítása.
Polgárosodás, F e jé r 1810 (Phi).). Nála polgárosodott am.
civilisirt. — Polgárosítás, polgárosodds: civilisatio. — Ugyanez Már
tonnál (1823): pallérozottéig; Verseghynél (1820) erkölcsősödés,
crkölcsösítés : Tzs. (1838): polgárisoddá, polgárilás, polgárodás, polgár
rultis; Ball. (1872): polgáriasitás, polgáriasoddá, noha npolgárias ma
már inkább purgeres-t, sem mint czivilizált-at jelent
Pongyola, K a z in c z y 1788. (Gessner Idyll. *3). Meg tudta
adni az éneknek azt a tetsző pongyolaságot, melynek a gyermekkori
poesis munkáiban kellett mosolyogni". — SzD.-nál *-gal s jelentése:
felőltözetlen; pongyoláskodni; „pőréim hordozni magát". — Sí. nem
ismeri s csakis SzD.-ra utal. — Gyarmatid (Voeabularium, 1816) laxe
vestitus-sal értelmezi s ugyanígy a későbbi szótárakban, p. Kunossnál: négligc (Gyal.). — Kétségtelen, hogy a pangyula; pelengye, pongyula, plengyuha (Tsz.) sat. vált itt, Kazinczy tolla alatt, irodalmi
szóvá. — Diószegieknél (Füv. 43) pongyola: „gindár, flaccidns".
Pontos, V e r s e g h y (Phras. és Lex.) — A Mesterszókönyv
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»punctualitas“ czikkben Verseghynck tulajdonítja a pontosság szót.
Kétséges, mert Márton NM. szótárában 1799 a „genauigkeit* czikkben
megvan már ez is : ellenben ugyancsak Mártonnál „pünktlichkcit*
alatt pontra termett, pontomon.
Pontozni, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told.): punctare, punctis
notare, interpungere. — A NySz.-bán: punktozni. — Fog.-nál (1836)
pontozol: interpnnetion ; Ráth (MüSzt. 1853): punctation.
Forítani. Sí. feljegyzése szerint a Bátori-bibliában előforduló
porüani ige „corripere, verhis eastigare jelentésű. Vő. pirít (NySz.). —
Tzs. (1838) pórítani aussekelten, mint szokatlan szó van jelölve. —
A mai pórítani (pulveni) Ball. (1854).
Por-köpönyeg, Báró t i S za b ó D á v i d 1792 (SzD.): ,por
ellen való fedezmóny*. — Az efféle szó-összetétel akkoriban még
szokatlan volt. Vö. napernyő.
Porladni, porlasztani. — S án d or Is tv á n 1808 (Told.)
porhtulm, parhasztam mollcsccre, putrescere; mollire, putrefacere. —
Ugyanígy Fog. (1836). — Tzs. (1838) porlad és porlasztás is. — Por
iékor,) Fog. (1836). — l'orlatag Ball. (1872).
Fórnóp, T á l udi (Mnnk. 601). — Sem a NySz., sem Szí), 81.
nem ismeri; szótárilag Kunosénál (Széf. 1834).
Porosz, A r a n k a G y ö r g y 1791. (Az igazgatás formáiról és
az Uralkodók kötelességeikről egy próba. Irta Franczul Fridrik porosz
király, fordította Aranka György.).
A Mondolat rosszalta. — Kazinczy Orphens ( I I : 156. 1.) még Prusz király, Márt. prusszus, de már
Wagn. Phras. (1750.) porosz a „praeda* szó alatt.
Fórúljám i, F a lu d i (NySz, 2:1314). Nála valójában porúl
járni; ngyanigy Sl.-nál, Fog. (1836). — De Kreszneriesnél és Tzs.
(1838): pórul.'
Posványosodni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.) in paludem
converti.
Jtosványodni Tzs. (1838), — Elposványüni, elposványulni
egy szótárunkban sincs meg, noha közkeletűek.
Pót, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784. (Kisd. Szt. I. kiad. 63):
.Folt, toldalék, megszerzés*.
Elvonás a pótolni igéből. — ő csak
fölclcvenitője, mert megvan már MA. és PP.-nál is (.NySz.); de a mi
a XVII. és xvni. században észrevétlenül elpendült, a XlX.-ben elénk
visszhangra talált, akárhogy csúfolta is a Mondolat. — Kunossnál

Pótlék—Rag
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(Szófiíz. és Gyal.): póteskü és pátkölel; Fog. (1833) pótszer; Rali.
(1844 és 1848): pótadó, pótköltség, pótsúly; (1852): pótdíj; Fog. (1860)
pótvizsgáiul; Rali. (1872): pótkávé, pótssög; stb. Mindez kiveszhet, de
a póthitelrc, póttagra s a mi még egy szótárunkban sincs meg: a
póttartalékos-ra nálunk mindig lesz szükség.
Pótlék, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.). .Nála poltolék alakban
s supplementum, additamcntnm jelentéssel. — Kunosánál 1834 (Szf.)
pótolék; Tas. (1835) végre pótlék: zusatz.
Pöf, S íc m e r e 1831 előtt. — Kazinczy tanósága szerint (Pandekt. 6 :11). - Jelentése: aufgeblascnheit. (Tzs. 1838). — Elvonás a
püffed igéből.
Puhány, B u gát 1833 (Orv.): inolluscum. — Kunosénál 1834
(Szf.): puhány. — Tzs. (183Sj: puhány, dőlt betűkkel szedve. —
Bugát 1843 (Szf.) elfogadja a puhángot, talán azért, hogy a molibdén elemet puhanynsk nevezhesse.
Puhatolni, Báró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.); kipuhatolni
(u. o.). — Noha puhatolódik már PPB.-nál is megvan, ismeretlen szó
lehetett, mert a Mondolat megbotránkozik rajta.

R.
Rabiga, S á n d o r Is tv á n 1808. (Told.): „jugurn servitiae,
jugum servile“. — tiahléncz Kunosa 1834 (Szf.).
Babszolga, B a r ó ti S za h ó D á v id 1792 (SzD.): „mancipium*. — A NySz.-ban nincs meg, sőt még Sl.-nál sincs. — Rab
szolga (selav) Jel. (1:84).
Bács. A régi irodalom nem ismerte; SzD. használja először
1792 (Kisd. Sz.). — Kovács Mihály 1807 (Ohem. 1:166) megjegyzi,
hogy élnek vele a Tisza mellett és hogy b. e. Révai kételkedett e
szó igaz voltában. — Vasrács Sí. (1808); rácsokra, rácsozat Fog. (1836).
Rag, K r e s z n e r io s 1827. (1:1): SüfTuxum. .Ezen szócs
kákat, mivel a gyökér szóköz v<«/-adnak és véle egyetemben egy
egészet tesznek, rag-szóknak, neveztem. Mások ragasztékoknak híják.
Nem ellenzem, de nekem a rövidebb szó jobban tetszik". U. o. előrag.
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ige-rag, névrag, végrag. — Nála meg szóragasztás, de ragzat is
( I : XXVm); a mai ragozás csak 1845-ben kerül szótárba (Fog.). Szó
ragozás BalL (1858). A rag elötótelíí szók kilziil ragtapasz (Fog. 1836),
raglap. raglevél (Fog. 1843) a mai „falragasz“ értelemben.
Kagadékony, O e l e j i K a to n a Is tv á n 1645. (NySz.) :
cóntagiosus.
Ragály, IIa r ó ti S aa bé D á v id 1792. (Kisd. Szt.): nála bojtoqán-fajta. Alkalmasint a mgaddty, ragadvány (galinm aparine) szán
dékos rövidítése, mert Tsz. nem ismeri s Kassai (Szk. 4:175) sem
adja gazdáját. — Kovács Mihály, a dagály mintájára, a „eontagium“
jelentest ruházza reá Szemére Munkái (3: 140). — Bugáinál (Orv.
1833)
ragályos hagymáz (typhus contagiosns), s ez a jelentése lassan
ként el is terjed az egész irodalomban. — Fog.-(1836) még vissza
utal a ragadványrsk; Tzs. (1838) is meg dőlt betűkkel, de ugyanott már
ragályozoi is; ragályositaní pedig Ball. (1854).
Ragasz. A nép nyelvében csakis az ajtó-ragasz összetételben
fordul elő (SzD., Sí., CzF.; a Taz.-ban nincs meg.). — Külön szó
ként D u g o n ic s 1784. (Tudák.) affixum, annexum és SL-nál —
ragasztók (affixnm, annexüm, agglutinatnm. v. oopula, appendix). Mai
jelentése először Petiiénél (Földmiv. Kimia, 287): „A közönséges
ragaszokat (tzément, kása) oltott mész és homok elegyítése által
készítik'. (295 1.). - A Tzs. (1835) kitt = ragasz, dőlt betűkkel
van nyomtatva, a mi azt teszi, hogy még kevéssé ismeretes. —
Ragaszaim, kitten Fog. (1836). — A különös észjárásé falragasz csak
1848 után, mint a Baehhivatalnokok majd mindennapos maueronscátoyjainak fordítása. Ball. (1857).
R agyogvány, G y ö n g y ö s i 1690 (Kern. Ján. 513 stb.):
fulgor, splendor. Vő. Ny. (25 :255). — SzP.-nál: „égi, kerti ragyogványok: tsillagok, virágok6. — Berzsenyinél: Koszorúzza fejem legdicsöbb ragyogvány. Vö. CzF.
Rajongani,Snmere(Munkái1:46.). „Régótatus&kodom,hogy
a KCkwarmeruek magyar nevet adhassak* — írja 1813-ban Köleseynek.
1811-ben (III: 44) a vezekény-1 pendíti meg; 1814-ben, Klopstock azon
állítására támaszkodva, hogy a schwiirmer nem egyéb, mint warmer,
a áőc-böl hényzöt farag (Dl: 188), mig végre, miután Kölcsey a rajra
figyelmezteti (Műnk. 9 : 231), a Fejér György rajoskodó-fik (Phil. M!ísz.)s
vagy pedig a Mondolatban kigónyolt rajiodót rajongóra módosítja.
(Vö. zaj és rajong).

Rajz—Itangvita
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Rajz — Népies elvonás a nála régiebb rajzol igéből. — Vő.
Adal. (49. 1.). - Tudományszakok elnevezésében rendszerint a német
„grapkie“ végi! szavaknak felel meg: állatrajz, égrajz, életrajz, föld
rajz, helyrajz, helyszlnrajz, korrajz, kőrajz, néprajz, növényrajz, ter
mészetrajz, tórrnjz, vízrajz, stb. Ball. (1890).
Rajzolat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): ábrázolat,
leképezel, rdjzolvány.
R ajzón, Kunoss 1834 (Szf.): ,korcs magyarsággal plajbász\—
írón Tzs. (1838). Ezt a Törv. Szt. Sztrokaytól idézi.
Rákász. A „verschlag* : deszkaláda Márton (1803); rakláda és
dexzkarekesz Tzs. (183S); de ugyanitt, a rak- és rekesz-bi>\ összeve
gyítve már rahisz is, dőlt szedéssel. — Azért bizony ma is fersl&g.
Rákfene, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): gangraona, carcinoma; rákfenéé: gangraenosus. — A NySz.-ban csakis fene rák. —
Sí. rágó fenétnek magyarázza.
Rakodmány, rakomány, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.):
amaz „onus navale vei cumde“ ; emez „stmctura". Később egyjelcntésíínek veszik. Vö. Fog. (1836): rakodmány 1. rakomány. — A rako
mány a nép ajkán is él.
Rakonczátlan, F a lu d i 1748 (NySz.): „rakonczátlan nye(víi“ ;
Sl.-nál cffrenis, infrenis. — RakonezátHnkodm Fog. (184ü).
Raktár, P á p a y S ám u el 1807 (Veszpr. Tiszt. Szt.). Nála dcpositorium : rakhely, rakház. Csodálatos, hogy a különben orthologus
Pápay ez igetös összetételen nem ütközött meg. — Raktár 1832
(Jelenkor 1:290). — Rakpiaez, Budapesten a mai Ferencz-József-tér
(Tud. társ. Névkönyv 1836, 17. 1:). — Raktáritok Fog. '(1836); raktárolni. — Rakpart Ball. (1872).
Ránganí, B u gá t 1833. (Orv. és Szh.): „verbum „convellitur*
antea somper per rángalúdzik fűit redditum; quia tamen hujus generis verbomm eopia in lingva nostra existit, v. gr. peng, pendiil, pen
dít; kong, kondul, kondit; forog, fordul, fordít; rándul autem et rán
dít in Iingva jam existerent, opinabar et honim frequentativum, ráng,
liuí'dum non existentem in nsum vocari posse“ s hezzáteszi r(ingáé,
antea rángatódzás. — Megvan már (Tzs. 1835).
Rangvita, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „contentio de loco
superiori". — A „rangstreit* szó szerinti fordítása.
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Ravatal, B e r z s e n y i D á n ie l 1816. (Versei, 204. 1.): ,F,z
egy ember magassági! s mintegy másfél öl hosszúságú fekete desz
kákból készült ormos fedelű bolt, mellyct a’ Nemesek sirjokra és
kriptájokra szoktak állítani. Láttam kettőseket és hármasakat is.
liomlokfalára zászlókat szoktak szegezni s különbféle sirverseket Írni.
Gyermekkoromban Soprony és Vas Vgyékben kevés nemos faluk temetőji voltak e nélkül". Egyéb jelentéseit 1. NySz. — Berzsenyinél
ravatag is. (11. o.).
Reczézni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.). — Reticulare, reticnlatim quid Kieszn. — Beczézet (SzD.).
Redő, redőzni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Kisd. Szt.)
Vö. Szemere (Mnnk. 2 : 257). Akár legyen az elvonás a redősből, mi
ként Szarvas állította (Ny. 28:274, 417. 540) jogosulatlan, akár jogo
sult (Ny. 23 : 376, 509 és 27 : 360), miként Erikkel kimutatta, annyi
tény, hogy az irodalomba SzD. útján hatolt be, s hogy a Mondolat
még megütközött rajta. — Öszvendvll (zusammengefaltet) Kazinczynál 1812 (Lcv. 10:257). — He.dőzei Kimoss (1834).
Redőny, S z e m e re (Vö. Ny. 10:376). Megvan már Kunosénál
1835. (Gyal.). — Önkényes továbbképzése a raiő-nek, talán a függöny
példájára.
Redv, G v a d á n y i (NySz.). Nála voltakópen relv, retves.. — A
nép nyelvéből véve.
Rég, fn. V e r s e g h y 1805 (Gramm. 27). Elvonás a régi mn.-ből;
jelentése: altcrthum. Innen: régész, régészet Ipolyi Amoldnál 1861.
(Areh. Közi..); előbb régiségbuvár, régiségtudomány. — Helmeczynél
1834 (Jelenkor 320) óságbúvár.
Reg. A XVI. sz. íróknál megvolt még, de azután kiesett a divat
ból. — Baróti Szabó Dávid (1784) cs Révai támasztották fel (Elegy.
Vers: 1787. 212 1.) amaz egy, ez két </-vel: „virradó reggtől fogva
egész a tsendcs estig”. Ez utóbbinak is megmaradt a nyoma a reggély
(matinéé) szóban, az estély mintájára. Fog. (1845). — Vö. duhmgani.
Rege. Megvolt a régi irodalomban is, de csak „vetus eantilena”
értelemben. — Szik nál (1784) már „régi mese“ is. — Márt.-nál (1807)
márchen, sage, holott 1799-ben csakis altér gesang, altes lied. —
Kazinczy magának tulajdonítja a használatba hozatal érdemét. (Pandekt 5:14).
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Regény, S z e m é r e (Műnk. 1:47). — Ha a rege szóbél -\-eny
szabad volt regényt csinálni, azt gondolta valaki (Ball. 1846) szabad
lesz a meséből szintúgy mesényt (anekdote) alkotni. A következés
megmutattaJhogy nem szabad. — Regényes Jelenk. (2 :14). — Regényke
Kanosa (Gyal.).
R eggeledn i, B ar é t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.). Ugyanő
nála: nappalwlik, — A NySz -han egyik sincs meg, noha esteledik,
éjjeledik megvan.
R eggelizni, B á r ó t i S z a b ó D á v id 1784. (SzD. 1L és II.
kiad.). Nála: reggelez, reggel falatoz; déllé,:, délben eszik és estélez,
este eszik. Sí. nem ismeri. Mai alakja Fog.-nál (1836.)
R ógíten i, G y ö n g y ö s i 1674 (Mnr. Vén. Aj. 1.): am. megörö
kít. Vő. Ny. (27:252). — Nem igen honosodott meg. — Széchenyi
„Havit" értelemben használta. (Törv. 24). — Régiilni Sí.
Régnm lt, Dehreczeni Grammatika 1795. Itt voltaképen régen
muU idő: Gyarmatidnál 1794 (Nyelvm. XXIX.): múltnál, több; Vajda
Péternél (M: Nyelvtud. 1835) régmúlt.
R ója, rójázn i, C s o k o n a i 1802. (Munkái, Toldy kiad. 371)
„nóta, dal, dana; innen: régázni*. Vö. Tsz.
R ejlen i. — Valamint fejleni (1. ezt) a.fejteni igéből fejlődött,
szintúgy rejleni a rejteniből, még pedig sokkal későbben, mint
amaz. Szótárban nincs előbb 18ö7-nél (Ball.): „verborgen sóin, darin
stecken". — Ugyanígy támadt a nép ajkán a fojtani-ból fojtani, el
oltani-ból elgjlani és a snjtani-bót sújtani. Vö. Tsz.
R ejtelem , F o g a r a s i 1845 (Szt.): geheimnlss, mysterien. —
Kutbv Lajostól 1846-ban: „Hazai rejtelmek*. — Rejtelmes, mystiseh
Toldy (Mszt. 1858).
R ejtély , S z em ere. - Kazinczy bizonysága szerint (Pandekt.
5 :11). Nála aenigma. Toldynál 1823 Haramják (104): „mérges vipera
faj, melly a sötétben mászik s a rejtélyben (das verborgenc) szúr*.
Még 1336-ban is „ein heimlieher schutzort* Fog., holott már 1831-ben
(Phil.) aenigma is. Szótárilag először 1846-ban „rathsel és charade*
(Ball.). — Rejtélyes: mystieiis (Phil.).
,
R ejtőzköd n i, B a r é t i S z a b ó D á v id 1792 (SzD.). - Faludinál rejtekezni, Gelejiuél rejteeödni (NySz.).
R ejtvény, B a r é t i S z a b ó D á v id 1784. (SzD.). — Nála
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rejtevény imt 'és rcjteeényes. — Dessewffy Bártfai leveleiben (60):
rejteménij (mystére). Bugát a szakáesság condimentumait akarta rejteményékaeí nevezni. (Eptan, 1830, 37 1.). — Mátrai Gábornál 1833
(Honmtivész 11 1.) rejtvény am. aenigma: ugyanígy Kunosa 1834
(Szói.) rejtvény, ráthsol, charade. — Sejtvényen, rúthselkaft Fog.
(1836). — Betűrejtvény Ball. (1857); Képrejtvény. 1875 Ny. (4:101)
CS SimB. (1890); szórejtvény Houmiivész (1833. 12 1.)
Rekeszelni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): eludere, includere.
Máskép reteszelni SzD. — Ez utóbbi a nép nyelvéből. —
A NySz.-ban egyik sincs meg.
Rekeszték, G e l e j i K aton a I s t v á n (NySz.). Nála conelusio, illatio: állató rekeszték: conelusio affinnativa. — Sl.-nál (a nép
nyelvéből) claustrum, clanSura, conelave, cnbile seclusum.
Rém, D u g o n ic s 1803) (Jólánka, 1:175): , olyas tiineinént,
mely az embert éjjel megijeszti, rémnek mondották a régi Magyarok,
Innént vették eredettyöket ezek a szavak: rémül, rémület, rémit. A
Deákok ezt speetrmnnak mondgyák". Kazinczynál is 1815 (Ny. 4 : 220):
„Az a mi rémit, kísértet, spectrnm”. - Elvonás a mnííböl. — Továbh
képzése: rémség Mártonnál (1803): rémsége* Puky 1830. és (Tszt.); rémlet,
rémiéin) Kunosa 1834 (Szf.); rémes CzF. (1870). Összetételekben:
rémalak, rémkép Kimoss 1834 (Szófii*.); hányarém (Fog. 1836); agy
rém, rémrendszer Tzs. (1838); rémhír, rémkiáltás, rémlátás (Ball.
(1857), rémuralom (CzF. 1870). — Ma már ih. is, p. rémnek, rémerős
Vö. Ny. (23 :476).
Remegni, E a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD): „reszketni;
remegnek a’ fáim a' levelek".
Tremere, timere Sí.
Remek-munka. A régi nyelvben remek am. pars, segmentum,
fragmentum ; meslerremek am. meisterstüclc. Utóbb a mester elhagyá
sával remek a mesteriegények ezekbe felvételükkor készített „szigor
lati" darabja (NySz.). — Innen remekbe készített munka röviden:
remek-munka. Ez a mai értelemben először Sl.-nál. — Remekelni a
régi nyelvben zersehneiden, zerstiickeln (NySz.); ein ineistcrstück
macién Fog. (1836).
Remekíró Bitniez 1827 (A magy. nyelvbeli
előadás, 207); remekmű Fo‘g. (1836).
Remény, G y ö n g y ö s i 1700 (NySz.). E szó megvan ugyan
MA. szótárában, de a NySz tanúsága szerint a régi irodalom nem
élt vele, a reménység helyett. Vö. Ilelmeozy (Bcrzs. Vers. IX.).

Rémlcni —Rendezni
Rémleni, Báró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): , úgy rímük
éifittem". — Sl.-nál „praesagire animo, ominari*. — A nép nyelvéből. —
Rémület a codexek korában élt, „reszketős* értelemben. (V». NySz.:
főldrémülés) ; azután kihal. AXIX. században elevenedik föl. (Kreszn.).—
Rémületes Tzs. (1838),
Rémregényes, B e r z s e n y i 1823—1832. (Álunk. 1864:68):
„A Délsziget, mely ismét valami rémregényes és rojtoményes költe
mény Vörösmartytól*. — Máig sincs meg egy szótárunkban sem.
Rendelet. — Calcpinus szótárában megvan ugyan, de sem
MA., sem Pl'.-nál. A régi irodalom egyáltalában nem élt vele s a hol
kellett, mindig rendelést mondott. — Először Pest Vm. Tszt.-ban
(1807): eonstitutio alatt: Kreszn.-nól (1827) és Fog.-mii (1833) statú
tum. — Kunosénál 1834 (Szf.) verordnung; ugyanitt és Fog.-nál rcndelmény is. Ez utóbbi Bugátuál 1833 (Orv.) órdinatio. — A váltójogi
műnyelvben (Császár, liszt. 1840): rendelmény tun. ordre, rmtlélményes
dispositar, rcndelmányezni: auf ordre ausstellen.
/^Rendelkezni, S te tt n e r 1832 (Törv. szerint) disponcre
Rendelvény, B a r c z a f a l v i 1786 (M. Hirrn. Vö. Ny. 11
375): „valamint a tanítvány helyett nem mondhatok tanítást, úgy a
rendelvény, végezvény btb. helyett teljességgel nem mondhatok ren
delést stb. — BalL-nál (1846) rendelvény: doeret, patent, verordnung
és recept is ; rendelvényes pedig „remittent“ a váltójogban. — Vö.
rendelet.
Rendész, rendészet. Először Bar. Vm. Tszt.-ban : (1807) regestrator; n. o. regestrnm jelentéssel. — CxF.-nál (1870) ara. rendőr és
rendörséy.
Hírlapjaink ma is használják a rendészetet, enyhébb
kifejezésül, a „közrend fenntartása* értelmében.
Rendezkedni, H e lin e c z y 1832 (Jelenk. 1:351). Rendezkedés: arrangement. — Elrendezkedni Tzs. (1838); berendezkedni egv
szótárban sincs meg.
Rendezni. A régi nyelvben a rend főnévhez csakis az -el igeképzö járult. - Rendez legelőször Bar. Vm. Tszt,-ban (1807) regestrare, lajstromoz jelentéssel: Széchenyinél 1831 (Vil. 246): barátsá
gosan elrendezgetni; Kunosánál (Szf. 1834) coordinare : Fog.-nál (1833)
rendeztelés : regulatio ; ugyanő nála (1836) rendez: ordnen, reguliren ;
Tzs. (1838) rendező: regisseur. — tíemlezet: systcma (Bar. Vm. 1807). —
Elrendezni Kimoss (Gyal. 8 1.): berendezni Ball. (1864).
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Rendhagyó, V e r s e g h y 1820 (Lex.) irrcgularis; azelőtt ren
detlen. Vö. „rendellen, regnlátlan igét”. Debr. Gramm. 1795: Pápay
(M. Litt. 2:21). — Gyarmathinál (Sí. Nyelvm.) „törvénytelen igék".
Rendjel, M á rton 1823 (Szt.). — Perecsenyi Nagy Lászlónál
(Mesterszavak, 1822): érdemjel; a Jelenkorban (3 : 408): becsületjei.
Rendkívül. Megvan már Pázmánnál és a NySz. szerint csalás
ő nála. Verseghy meg is jegyzi: „a rendkívül helyett helyesebb és
törvényesebb a rimáén kívül, mert csak az eggy kétség kívül van szo
kásban". — A NySz. a rendkívüli szót egy 1600-ban kelt levélből
idézi, melyet Ungnad a császárhoz intézett. Nyilvánvaló botlás. Ungnad
nem írhatott magyar levelet a császárhoz. Szádeezky Lajos fordította
magyarra e levelet 1884-ben. — Rendkívüli Márt. (1823), előbb rétidkimilvalé, — Fog.-nál (1836.) rendkivüles és rendkívüliéi is.
Rendőr, M á rto n n á l (1823): polizei-landreiter (Ny. 30:131);
Fogaméinál (DMM. 1833.) a mai rendőrség értelemben; de már Fog.
(1836.) megvan a rendőr is, a rendőrség is.
Rendszabály. H e lm c c z y 1824 (Jelenkor 804). —■ Remlsssuhályozni: reglementben, massregcln Ball. (1864). — Megrendszábáiyozni Sím. B. (1899).
Rondszabás, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).}. — Sl.-nál
rendszabó: „ordinator, legislator". — A M. tud. Társaság alaprajza és
rendszabásai", ez volt a m. tud. akadémia első nyomtatványa (1831). —
Ma Ügyrend. — Rendssalag, ordensband Kimoss 1834 (Szí'.).
Rendszám, B e n v á k B e r n i t 1780 körül (Ny. 30 :424) nőmén
ordinale: „rendszámú névszó".
Verseghy 1820 (Lex.): numerus
ordinalis. — lte.nd.sar Fáy Andrásnál aymmctria (Phil.), ma rangordnting Ball. (1864).
Rendszer, D u g o n ic s 1784 — A Tudákosságban használja
először; nála „series" a jelentése, ugyanígy még Bárány- Péternél is
Ny. (10:309). Földi volt az eisö, ki a „systema" kifejezésére alkal
mazta. A Phil. Müsz. hibásan tulajdonítja első sorban Döbrenteinek,
ki a Természet históriája megjelentékor (1801) még csak 15 éves
volt. — Pethénél systema; alkotmány; systematicus: alkotmányos
(Földmíív. Kim. 16. 1.). — Rendszeres, előbb ordinarius (Phil.), de Helmeczytől (uo.) systematicus is. — Systemisare : rendszeresílni Fogarasi
1833 (Jélénk. 2:269. DMM.); rendszerezni Debr. Törv. Szt. (1837).
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Rengeteg, B á r ó t! S za b ó D á v id 1792 (Sül)): „rengeteg
(nagy, sűrű, roppant) erdő". — SI.-nál: tremor vei tremulns, vei ingens, vastus, densus.
Rény, S ze m e re (Kazinczy bizonysága szerint, Pandekt. 5 :11).
Vö. erény.
Renyhe, 11a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Ugyanitt drenyhed, rmyhélbtdik. — A nép nyelvéből. — fíenyhiüni Fog. (1836).
Repedék, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).). - SI.-nál:
ruptura, iissura, rima. — A nép nyelvéből. — Hcpedékeny, gnod facile
rumpitur cs repeszteni Sí. - A NySz.-ban egyik sincs meg.
Repkény, K a z i n c z-y (Gossner Idyll. 5). Kres/.n., Kuuoss és
Szvorényi egyező tanúsága szerint. Szemere közszónak mondja. Ka
zinczy (Ered. ilunk 1 298) így magyarázza: „repkény, hódéra. A „bo
rostyán" nevezet örökre a laurusé. A „babér" iszonyú nevével csak
az fog élni, a ki tompa érzeni, hogy a patikai és konyhai szók
kal szép munkákban élni nem szabad".
Diószegieknél (í’iiv. 346)
„glecoma hederacea: repkény, földi borostyán, katona-petrezselyem".
A Mondolat rosszait*.
Részarány. A symmetriára (Phil.) sok nevet próbáltak: Vorseghynél egymértékiíség; Fáy Andrásnál rendsor; Paulvnál mérséklet; Foga
ntainál idomosság; lmrénélj mértékazomág: Mártonnál (1803) aymmetrie :
részerányság, symnietriseb: részeráuyos; Tzs. (1835): részarány,
részarányos.
Részecske. Megvan MA., PP. és Bertalaníin&l 1757 (Vil. Esm. 63):
„ldcsinvded forma részecskék“ (particula); a NySz.-ból -kimaradt. —
A chemikusoktól kedvelt rcnzccs Toldynál (Mszt. 1858).
*
Részesülő, Debreezeni Grammatika 1795: participium; Gyarmathinál 1794 (Nyeivm. XXX.) részeimért/: Benyáknál (Ny. 30 : 42) részűid.
Részintes, B u g á t 1833 (Orv.): partialis. Képzése olyan, mint
■általános, magános, rögtönöz, stb.
Részleges, F o g a r a s i 1835 (DMM. 29. 1.1: „részleg, részen
ként, partialis : részleges, részlcgi, partialiter. — Ball. (1864) ezenkívül
„spéciéit, particuliir" is. — Bánóezi ez utóbbi értelemben ajánlja, a
partieularisatióra pedig » . részlegesként Ny. (8:9).
Részlet, B e n y á k B e r n á t 1780 körül (Ny. 30: 424) nőmén
partitivum : részlett névszó. — Mai értelmében Helmeczy 1833. (Jelelik.
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2: J9 és Társ. 2 :188): détail. — Bar. vm. (1807) részeiét: porlio ;
még ugyanígy Kunoss (1834): részlet am. antheil, rata, portio. —
(Jelenkor 2:270): részletes; — Kunoss Gyal. (26. I.) detailliren: rész
letezni. —- Fog. (1812): részletesiteni: Fog. 1835 (DiLM.) részezni és
Tzs. (1838) részelni is : detailliren.
Rószre-hajlani, Báró ti S zabó D á v id 1792 (SzD.). —
Sl.-nál: partium stúdió abripi, parti alterutri studere, favere — fíészrehujlallan Tzs. (1835). • -- Mártonnál (1823): részrchajlástalan.
Részvény, részvényes, S zé c h e n y i 1832. — A Törv. Miiszótár neki tulajdonítja, noha alkalmasint Helmcczy keze is benne
van. A Jelenkor 1832 január 14. számában (32. 1.) a .Pénzfolyamat*
rovatában még Bunkacliák, az 1832 január 18. számban (40. 1.) s
ezentúl folyvást: Bank-aetiák vagy részvények. - A részvényes pedig
(uo.) a február 20-i számban (130. 1.): „A részvényesek v. résztársak
(actionarinsok).* — Érdekes, hogy a részvény régibb szó, mint a vény.
Részvét, K a z in c z y 1808 (Maruiontel, 1.117) A régi nyelv
ben a vétel, más szóval összelőve, csakis a Msoéíhan rövidült rétre. A Mondolat meg is rója. — Bárányoincgyc Tiszti Sz.ótárában részvétlenséy am. neutralitas,' síit Szontagli Gusztávnál még 1834-ban is az
(Math. Míisz. i. — Részvétlen, gleichgüitig Tzs. (1835), theilnahmlos Tzs.
(1838). — Részvékcny, thcilnchincnd Ball. (1890).
Részvétel, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD). Sí. nál: participalio vei communio; részvevő: particeps, participan.-., partiarius,
consors, socius.
Réteg, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.); „rétek, sok rét
ből állóság, sat hasadék, hézak, nyiladék, repedés; a vasnak gántsa.
Itéteges, rétekes vas, mellyet jól össze nem vertek.* — Sí. csak
SzD-ot idézi. — Varga Mártonnál 1808 (Term. 1: VI és IX ): spathum.
Vö. Ny. (9:419 és 12:534). — Bétegezni Fog. (1830): réleyzet Bugát
1838 (Tud. tár; 17 :2).
Rettegni vm it K a z in c z y használta legelőször a „rettegni
valakitől* helyett. (Pandekt. 5 :11.)
Rettenet. A codexek korában megvolt (NySz.). — Szemere
Följ egyz. szerint (2 ; 154) Kisfaludy Sándor elevenítette föl. — Krosznerics is Himfyt idézi (109 1.)
Rezgés, H o rv á th Á d á m 1792 (Pliysiolog). Nála oscillatio
is. — Ma a gyorsabb osciliatiókat (vibratiókat) nevezik vele; a lassúbbak
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neve: lengés (1. ezt). — Resge, dőlten szedve: zittemd Tzs. (1838).—
Rezdülni, erzittem, erbeben Ball. (1857). — Rezdíleni még egy szó
tárban sínes meg.
Rézmetszet, S án d or Is tv á n 18Ü8 (Told). Ugyanő nála
rézszúrat is, mint a kupferstich szolgai fordítása. — PP.-nál chaleographus: réztábla-metsző.
Rézsutt. B a r ó ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.): „rézsent,
oldalast, oldalaslag". — A nép nyelvéből véve.
Riadal, K is s K á r o l y 1843 (Hadi liszt.: „reveilzeichen mit
troinmel und trompeten: riadalr. verni vagy fftni". — A diadal min
tájára. — Szontaghnál (Math.): ébresztő. — Riadalom, Ball. (Telj.
Szt.) Toldy Ferencztől idézi: „vérmezők riadalmi“. — Ennek elröviditése: riadom OzF. és a hézag kitöltésével rántom Ball. (1890). —
fii vaj Ball. (Telj. Szt.) Kemény Zsigmondiéi idézi: „harsány rivaj".
Rikkancs, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): őrző, csősz,
kerülő. — Tzs. (1838): nacktwáoliter, ausrnfer. — A székel}' nép
nyelvéből. — Újabban am. „ujságándo gyerek". Kozma Andor 1900
január 15-lkén említette nekem, hogy ez értelemben ő használta a
rikkancs szót előszűr.
Rím, 11o r v á t Is tv á n 1810 előtt. (Kaz. Lev. 8:562): „Azon
okból voltam én Szemerénk rima szavának ellensége, s inkább rímei
ajánlottam, mert náilunk a rima, hatona-rima „alatsony asszonyt
személyt jelent”.
Kazinczy a leveleiben, 1807 előtt, mdentiónak
vagy rawnek nevezi; 1810-ben rimát kezd im i: „dolgában és szapo
rábban sem a legtisztább rima". 1810 szept. 24-én már így : „a rímelt
versekben a római color antiquus elveszett". Majd mélyhangrtnak
veszi: „megfosztva rímjálól . . . poétái darabnak sem fogna vétetni".
Érd. Muz. (1: 74. 79). — Maga Kazinczy igy nyilatkozik róla: „Az *
a francaiéból kölesönöztetett. Ha szabad volt Eleinknek a bokréta,
czimer, bagnét, karabély, pallér, gavallér stb. a franczia (?) nyelvből
által venni, miért ne fogadhatnék mi is el a rímet, mely a hímmel
ogyezöleg hangzik". Tud. Gyűjt. (1818. 3:80). Kazinczy különben
Szemerének tulajdonítja. (Pandekt. 5:11). — Rímes, rímelni Tzs. (1835),
rímezni, rímtekn Tzs. (1838).
Rima, S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.): „seortum, meretrix,
prostibulum". — A nép nyelvéből véve (Tsz.).
Rimánkodni, B a r ót i S za b ó D á v i d 1784 (SzD.). „Esen18"

Kipaosos-Rokkant
kertni, esdeklőni, könyörögni*. A nép ajkán reménkedik is. Tsz. és NySz.
Innen rirnány főnevet is vontak el, „das anliegen* értelemben. Vitkovies 1809 (Műnk. 1:83) és Fog. (1836).
Ripacsos, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1784. (SzD. I. és II.).
.Darabos, tseropes, vagy himlöhelyes. „Ripatsos föld v. út“. — SÍ.
elvonja belőle a ripacs főnevet, „frustulum, ladniola* jelentéssel,
ebből pedig a rip-ot (frostulnm, lacinia, fragmentum), réginek mond
ván. — A nép ajkán ripacs: himlöhely (Tsz.).
Riv&j, B a r e z a f a lv i 1815 (Szemere Följegyz. közt 1 :257).
Nála voltaképen riaj s jelentése: .a riadáskori lármás rémzukaj". —
Vö. ria Tsz.
Robaj, G y ö n g y ö s i 1695. (Cupido, Dug. kiad. 2:581). Nála
voltaképen roppaj:
Erős roppaj lmttya azomban fiilemet,
Egy bim szarvast Iátok felvetvén szememet.
Ez úgy függ össze a ropni)-gal, mint a robaj a robog-gal. — „A
messzelevö tábornak a robaja* Molnár Jánosnál 1777. (Fiz. 2:126).
Ugyanígy Kisfaludy S.-nál. — A robajt Tsz. nem ismeri, noha Kr.
világosan mondja: „ex usn plehis“. Kassai szerint „dunamelléki szó,
a mit nem hallani sem a Hegyaljánn, sem Erdélyben”. (4:232),. —
,Robaj, moraj, zörej, zsibaj. dörej dunai szavak ugyan, de igen jó
magyar szavak, szintúgy mint a kaczaj, zaj írja Berzsenyi Kazinezynak (Lcv. 8 : 328). — Ugyanilyen dobaj Ball. (1872).
Roham, B u gát 1833. (Orv. Szókönyv). Jelentése: insultns,
invasio, paroxysmus. — A Szóhalmazban így magyarázza: roham,
paroxysmus. Gum idea paroxysmi usque reeentissima tempóra passim
per „ostrom” sít reddita, vcixque hacc e germanonim „sturm“ sít
destnicta : ideo de rectiori quadam vooe fűit cogitandum, qnam per
roham bene exprimi posse eogitamus ; est enim e radice rohanni, cum
formativo am coinposita”. — Határozottau magáénak vallja.
Ro
hamos, rohamosan először CzF.-ban (1870).
Rokkant. Az invalidusra sok kifejezést ajánltak: Mártonnál
(1803) szolgálatra alkalmatlan; Tzs. (1835) kórkatona; Ball. (1843)
kivonult: Samarjaytól (1843) hadastyán; Fog. (1845) aggharezos:
lliv. Msz. (1845) sérvitéz, rokkant katona. Az „invalidenhaus Tzs.
(1835) kórkatonaház; Ball. (1843) agghadház; Ball. (1854) rokkan-

Rokonitani—JRovatios
tak háza. — Rokkant eleinte „krcuzlahm, buglahm, (lóra) cs baufállig,
épületre értve (Tzs. 1838), de verkriippelt is Fog. (1836).
Rokonítani, S z é c h e n y i 1831 (Vfl. 251).. verbrüdern; ugyanitt rokonulni is.

Tzs. (1835)

Rokonszenv, B u gá t 1833 (Orv. és Sah ). Határozottan magáé
nak vallja. Rokonszenves (no.). - Rokonszenvezni Kunosa 1835 (Gyal.).
Rom, V a r g y a s 1750 (Phras. fragmentum, parietinac alatt). Elvonás a romlik igéből.
Sl.-nál, réginek állitva, fraginen, frag
mentum, v. rudus, ruina, v. exitiuiu, pemicies, esitus. — A költői
nyelvbe Kazinczy vitte be. (fjzemere, Műnk. 2 :259.) Kazinczy is azt
mondja: „ezzel Szemére után én éltem először. Nagy harag volt
Budapesten. Most minden él vele0. (Pandekt. 5 :13). — Várrom OzF.
(1874)
— Így akarta Pogarasi az ömhkbíj1a volumenre az ö'm-öt (1835).
Róna, B a r ó li S zá llá D á v id 1784 (SzD.); „egyenes p. o
föld. — Sl.-nál: planus v. planities.
A nép ajkán: víztükör, kerék
vágás, sekély árkocska, ösvény, út.* (Tsz ).
Roncs, Sándor István 1808 (Told.). Nála pannieulus, lacinia. —
Elvonás a roncsol igéből. — Tzs. (1838): dér lumpen. - Újabban
Ball. (1890) csak a hajókról: hajóroncs, wrack.
Kenessey Hajóz.
Szt.-ban (1865): roncsalék.
Ronda, lla r ó t i S za b ó D á v id 1784 (SzD): „gamat, gálád,
rusnya*. — A nép ajkáról véve. — Kassai megjegyzi, hogy dunamelléki szó.
Roskatag, íle lm c ez y 1834 (Jelenkor 675): „kis Tiszánk ros
katag és pandalos partinak nélioli beoinlasztási*. — Sem Fog. (1836.)
sem Tzs. (1838) nem ismeri. — Roskadozni, rothasztani SzD. (1792).
Rostélyzat, V a r g y a s 1750 (Phras.): cancelli. Nála voltaképen
rostélyozat ; elröviditve Fog. (1836).
Rosszalni, B á ró ti S za b ó D ávid 1792 (SzD.) „rossznak
tartom*. — Sem a NySz.-ban, sem Mártonnál nincs meg. Vájjon a
nép nyelvéből ?
Rothatag. A régi nyelvben és Sándor Istvánnál 1808 (Told.).
rvdhalag: pntredo vei putridus. Mai alakja és jelentése Tzs. (1836).
RovancB, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szt.): scontro. — Talán
a puffancs, rikkancs, lebbencs mintájára. — Rovancsolni, scontriren
Ball. (1851).
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Rovar, B u g á t 1833 (Orv. és Szil.). — Nála voltakcpen robar:
mert az ő okoskodása kKriilbelöl ez volt: kellett lenni a régi magyar
nyelvben egy bar szónak, a mely élő állatot jelentett. Ma már vsak
származékaiban él, ó. m. barom, bárány, borjú, ember (quasi diccrcs
én bar, ego animal!), barlang, reetius barink: baromlakás. 8 az egy
koriak el is hitték Bugáinak ezt a kcnyállitinányát, sőt még Ball.
Tolj. Szótárában is megvan a bar, az obsoletumot jelentő -(- jellel.
Bugát szerint tehát robar (rovott bár) alkalmas lesz az insectum ki
fejezésére. A műnyelv el is fogadta, csakhogy némely eretnek rovar
nak kezdte Írni. Hiába jajdult fel Bugát, hogy qui rovar seribunt, etymologiam vocis destruunt, nec euphoniae quidqnid addunt,. a rftw
legyőzte a robart. — Tzs. (1838) még robar, s a rovaraid vissza a
robarra, de már Ball. (1872): a robambl van a visszautalás rovarra.
s 189l)-ben a szegény robar már arehaismnsnak van elkeresztelve.
Rovat, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told.): stria, crena stb.; ugyan
így Kunosa 1834 (Szófii z. és Gvalulat): de 1835-ben már rubrica.
Ugyanez a Pestmegyei Tiszti Szótárban (1807): rovatolat. — Rubricare: rovataim, rovatozni ugyancsak Kunosánál (Gyal.). — Sovatos
Tzs. (1838).
Rozzant, B a r ó t i S za b ó D ávid , 1792 (SzD.). Kincs meg
sem Kassainál, sem Tsz. — Mindamellett a nép nyelvéből vehette
VB. rozoga és roggyan.
Röfögni, B á ró t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.): „gönögni,
mint a disznó*. — A nép ajkáról véve.
Rögeszme. A fixe idcc eleinte „rögzötl képzelet" Tzs. (1835);
azután rögze.szme Széchenyinél 1842-ben (Akad. Évk. 6 : 69) és Ball.
(1843); végre rögeszme Fog. (18(10).
Rögtönözni, F o g a r a s i 1836 (Szt.): extemporiren. — Törv.
Bzt. neki tulajdonítja ; különben ez az ige megvan már 183ő-bcn (Tzs.),
Hclmcczy 1883-ban (Társaik. 115) még improvisálni-t mond, de az
improvisator-t „gyors költcsznek, rögtönész-nek* nevezi. — Kunoss
nál is 1835 (GyaL) exsemporizál: hevenyez, rögtönöz: improvisator
pedig: hevenyezö, rögtön verselő. — Rögiönös, plötzlich Tzs. (1838.) Rögtöniörvény, statárium Fog. (1838), a mi mindenképen jobb mint
ugyanő tőlo 1833-ban (DMM.) az álló törvény: standrccht. —• Rögtönzet Ball. (1857).
Rögzíteni. — Először Ball. (1872): fairen. — CzF.-nál még
nincs meg. — Előbb (Ball. 1854): rögözni; fixirung: rögözés.
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Köhögni. A régi irodalomban (NySz.) am. „röfögni, gninzen*. —
Mai népies értelmét (rohes gelachter) F a l’udi honosította meg az
irodalomban.
Röpde, C s e r n á to n y L a jo s nevezte így a „Hon'-ba, „Nem
zetibe írt ezikkeiben a franezis voliérc-t, — Egy szótárunkba sem
került bele. — Vö. Ny. (12:184).
Köp erő, K iss K á r o ly 1943 (Hadi Msz.): flugkraft.
Röpirat, Xzs. (1838). — Kunosa 1835-ben (Gyal.) a flugsehrift-ra
még nem ismert magyar szót, noha (Jelenk. 1: 424) megvan már röpké
iről, és Fog. (1838) megvan már a rop is „flug“ jelentéssel. - Utóbb a
termeszetrajz-Írók üröp-öt „flügel* Sa rfípü-t „flügler* értelemben vették,
vö. Mrtyaröpil (Hanák, 1845.), ma hártyán szárnyú. Már Földinél (Terin,
hist. 1801) a; pingvin neve: reptelm. — Sl.-nál brosehur: valcaréhkönyv.
Röpke, Helm eczy 1832 (Jelenkor 424) röpke irat; flugsckriít. —
Magában röpke. Tzs. (1885): fliichtig.
Fog.-nál (1836) röpke, federball is. - Talán a nép nyelvéből. — A Tsz.-ban nincs meg.
Röppentyű, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.). — Hifibb: rakéta
Tzs. (1838).
Rövidáru, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szt). A kurzwaare betű*
szerinti fordítása.
Rövidlátó, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): obtusam ocuiorum
aoiem habens. — A kurzsichtig fordítása. Márt.-nál még 1823-ban is
rövidlátású. Újabban közellátót ajánltak helyette, noha ez más.
Ny. (14:128).
R övid leg, F o g a r a s i 1835 (DDM.I: summarie; rövidleges:
snmmarins.
Ugyanő nála rövidlet: abkürzung Fog. (1836); rövidletben: synoptiseh; rimdleleeni, resumiren Fog. (1848). — Ronidítmény
Tzs. (1835).
Rúg-. — Rúgerő, dőlten szedve, federkraft. Tzs. (1835); ruggyanta
glunmi elasticum Bugát 1843. (Szh.) Stb.
Rugalmas, H e lm e c z y (Törv.). Megvan már 1829-ben (Pák.,
Vad. 2:193).
A Közhasznú Esm. tárában Nyiry István az elasticitást keUkenyséynvk akarta nevezni. Hogy Barczafalvi (Szigv.) és Bugát
(Tseh.) honnan vehették az ermelzes-1, el sem bírom képzelni. Ruyalom Tzs. (1835).
Ruganyos, G e r g e ly f f i A n d rá s 1809 (Technológia): „A

Rugasz—Sajátság
tiszta vas legstikeresebb, ruganosH.bb és keményebb*. (173 L): — Tehát
nem ru.g-\-any-\-ns, hanem ruganoa, később ruganyos, s ebből elvonás
útján rugany.
Rugasz, B a r c z af a 1v i 1815 (Szemere í'öljegyz. közt 1 : 260):
.feder. A' pléh' ragasza11. — A dugasz mintájára.
Rugókony. A Törv. tud. Műszótár Kunossnak (Gyal. 1835)
tulajdonítja, de megvan már Imrénél is 1831. (l’hil.).
Ruggyanta. A gummi elastienmra Kimoss 1835-ben (Gyal.)
még nem tud szót. — 1843-ban Húgát Szóhalmazában megvan már
a ruggyanta, mindamellett P. Horváth Lázár 1844-ben a mgtmya
szót ajánlja — alig binnők — a burgonya analógiájára.
Rugósság, B á rá n y P é t e r 1791. (Ny. 10:309). — Varga
Mártonnál is (Gyöny. Term. tud. 1808) szintén igy.
Ruhaszekróny. A Mondolat rosszalja, bizonyosan azért, mert
a régi nyelven nem mondták: ruha-kosár, hanem ruhás-kosár, borhordó, hanem boros-hordó, pénz-láda, hanem pénzes-láda stb. — Erre
a mintára van a levélszekrény is. (Tzs. 1838).
Ruhatár, S z e k r é n y e by 1833 (Társ. 24): garderobe. —
Ruhatárnak, garderobier Ball. (1843).
Ruházni, A régi irodalom nyelvében sem az áltat (ál), sem a
be igekötő nem járult ehhez az igéhez. — Átruházás Fog.-nál 1833
(DMM.): transvestitlo alatt; beruházni ugyancsak ő nála, de jóval
később, csak 1842-ben (Jogi.): investire.

Sajátság, B a r ó ti S z a b ó D á v id 1792 (Kisd. Szótár); ugyan
azon óvbon Barezafalvinál (Tud. magy. 8). Jelentése: propriotas. —
1837-ben a Debr. Törv. szótárban királyi sajátság am. királyi tulaj
don. — Sajátos eleinte nemcsak eigcnthiimlich, hanem eigenthiimer
is, azaz birtokos. (Gyal. 1835.). — A inai sajátságos Tzs. (1838)
— Sajátolni: magáévá tenni, Szí). - - Sajátít,ni, ekajátitni, megsajátítni: in cigenthum nehmen, adpropriare Kunosa 1834 (Szófiiz.). —
Sajátlag: eigentlich, specifisch; sajáttagos: eigentlich, eigenthümlich
speeiíisch Fog. (1836).
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Sajnálat, II a ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.); u. i. sajná
latos.
Compassio, compatibilis Kreszn.
Sajnálkozni, Sándor István 1808 (Told.): .vicém alicujus dolere, compati, condólere*. Nála voltaképen sajmílkedik; de Kresznericsnél már sajnálkozik is. VB. kinálkozm.
Sajnos, F a 1ud i (NySz.). — A nép nyelvéből fi honosította meg
az irodalomban.
Sajón, B a r c z a f a lv i 1815 (Szemere Följcgyz. közt 1:260):
.sensns leviuseuli ingratus. Sajnál mint basznál. Sajtiamra van: mint
hasznomra van". — Elvonás a sajnos-bői.
Sajtószabadság, S z é c h e n y i 1830 (Törv.). Előbb: .nyomta
tási szabadság" (u. o.). — Sajtóvétség: pressvergehen Fog. (1845).
sajtópör, sajtóügy CzF. (1870.).
Sandítani, B a rá ti S za bó D á v id 1792 (SzD.). A nép nyel
véből véve; előbb az irodalomban sandáim (NySz.).
Sanyar, V e r s e g h y 1805. (Tiszt. magy. 135). Jelentése: elend,
plage, qual (Fog. 1836). — Elvonás a sanyarú-ital.
Sápadni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): haloványodni,
sárgulni: maoescere, maerescere, tabescere, 81. — Sápmztani, maciarc,
exsiigerc.
A nép nyelvéből. — Sápadazni Tzs. (1838): sápatag
Ball. (1872).
Sápkór. A sápadni-ból elvont sáp először Tzs. (1838), még dőlt
betűkkel szedve; jelentése: blásse. — Sápkór, sápkóros Bugáinál
1843 (Szh.): előbb fehérkómsk nevezte. (Orv.).
Sarj, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magv. 126). — Elvonás a sarjad,
sarjaz igékből. — Sl.-nál már sarjas: recretus. — A régi ételnem:
leány sarja nevet (NySz. SzD.) ma már nem értjük, valamint azt sem,
hogy Kazinczy a „kardot" mi okból és minő alapon akarta sarj-nak
nevezni. Ny. (4 : 456).
Sarjadni, sarjadék, B a r á t i S za b ó Dávid 1792 (SzD.). —
Már PPB.-nél megvan sorjázni, mint népies továbbképzés a sar/ú-ból.
Sark-csillag, M oln á r J án o s 1777 (Fiz. 1:129) és SzD.
A sark-összetételei a régi nyelvben ismeretlenek. Sarkkör, sarkvidék
Kun. (1834): sarkpont, sarkszám Tzs. 1838: sarktétel: axióma CzF.
Sarkigazság, V e r s e g h y 1820. (Le*. 47): „axióma". — A
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(Törv.) szerint gr. Széchenyi István is élt vele. — Ma sincs jobb
szavunk az axiómára. — Verscghynél még : sark-állítás, sarkvalóság is.
Sarkítani. A fizikai polarisatiót Tarczy göneziilitéx-nok, Jedlik
(Toldy, Msz. 1857) rezgirányítás-nak, Sztoezek (u. o.) sarkításnak,
sarhddmmk nevezte. — Ma leginkább polározás, polárosság a neve.
Satnya, B a r ó t i S z a b i D á v id 1792 (SzD.): .hitvány; elsátnyúlni, elhitvánvfxlni. Ilelmcczy szerint egyjeleulesíi a sovánvnyaL (Berzs. Vers. 1816. XLH.). — Tzs. (1838): verkümmert: ugyan
itt : satnyadni, satmjulni, elsaJ.ni/U/mi. — A nép nyelvéből.
Sav, X y u la s T e r e n e z 1797 (Pethe Vizsg. Gazd. 280 és
Erii. Orv. vizek 1 : XXXVI). Ügy látszik, egyenesen a só birtokragos
alakjából, a sacá-hól elvonva, mint a hogy némely éjabb nemzet
gazdasági író a javából a jav szót akarta elvonni.
Gergelyül
(Techn. 1809) is él vele : sósav, salétromsav, kénkösm stb.
Bugát
igy ír róla a Szóhalin.-bau : „antea acidnm sovány appellabatar, quia
tamen radix voeis liujus sav sit; hac eontenti, s/wany rejecimns',—
Noha e szó 1797-ben Pethe Gazd. ájságjában egy névtelen kis czikkben fordul elő legelőször, mégsem tulajdoníthatjuk Petiiének, mert ö
mindig soványt irt, Nynlas pedig mindig savat.
Sáv, V e r s e g h y 1805 (Tiszt, Hagy. 143). — Elvonás a. sávos-,
sávot ból.
Bugátnál (Orv.): stría, vibex. — Tzs. (1835): „streif,
Savany, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 132). Nála értelmezés
nélkül. — Petiiénél 1815-ben (Kim. passim): acidnm, sáure: kénsav/my,
szénsavany stb. A Nyúlástól javasolt s Bugáitól ajánlott sav kiszorí
totta a műnyelvből.
Sebész, H e 1m e n z y 1832 (Társaik. 45). B u gá t (Orv. és Szh.i
igy nyilatkozik róla: „ehirurgus antea, séd et nune adhuo ct seborvos
appellatur, qua deiioniiuatione quidam non eontenti, maiunt se passim
orvos appellare; sebész attamen maximé euphoniemn ist, reique ipsi
quam optime eonvenit . . . .* Ugyanígy sebészség (Orv.), de 1843
(Szt.) már sebészei is. — Éne a mintára fogász Szil. (1843), fogászat
Fog. (1845).
Sebezni, K is f a lu d y S á n d o r 1801 (ffimfy II. kiad. 1:4):
„Egy gőgös szép megsebzetté |Csalt nem sejtett szívemet*. — Az
előtt csakis sebesíteni. — Kreszn. is rá hivatkozott.
Seborvos, S á n d o r Is tv á n 1808. Vö. Ny. (3:411) és SÍ. -
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Azelőtt a chirurgus magyar neve borbély volt; a thierarzt: hamm
gyógyító v. baromorvasló; a zahnarzt: foqgyógyito : a wundarzt: sehgyógyító; az augenarzt: szemgyógyító (NySz.) - A seborvos-fúle össze
tételekre a szótáriróknál találunk ugyan néliány példát: baromorvos,
szemorvos (MA), lóorvos PP.: de ezek, égj- látszik, nem hatoltak lei
sem a közbeszéd, sem az irodalom nyelvébe. — Állatorvos, fogorvos
Tzs. (1835) stb.
Segéd. A régi irodalom nyelvében am. segedelem, segítség
(NySz.). — SzD.-nál (1792) már segítő is : segédhad. — Márt.-nál (1799):
kclfcr, gchiilfe. — Kreszn.-nél (1827): segédtanító : — Kunosánál (1835)
segédszer, segédtiszt: adjutant; — Tzs. (1838): segédeszköz, segédige,
segédkönyv ; — Fog. (1845): segédlelkész; segédhivatal, segédkéz, segédszemélyzet; Balk-nál (1881): segédfogdtmazó. — Degédezm, segédkezni
Kimoss 1835 (Gyal. 97). — Segédlet CzF. (1870), noha segédeim ige
nem volt s ina sincs.
Segély, Bessenyey 1772 (Ágis, 81): „Egy trónus . . . . segélyt
bajosan kér ellene támadott szegény községétől, melly mindenkor
retteg királya képétől*. — Helmeezy (Berzs. Vers. 1816. VII. 1.) új
származtatásnak gondolja, pedig nem az, hanem a versmérték parancsolta
megröviditóse a segedelem szónak, a veszedelem
veszély példájára.
Egyebütt, a hol a mérték engedi, Bessenyey mindig segedelmet ir. —
Sándor István 1801-i Szójegyzékében (Sokf. 7 : 251) ily sorrenddel
jut rá: segíteni — segétteni; segétség, segéd, auxütum— segedelem,
segélység, segély. — Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) „adjunctus: segély,
mellettes : adjutantius : segéd, segély : assistentia: segély-erS.“ Eleinte
tehát egyjelentésű a sebeddel. — Tisztán megkülönböztetve Kunosé
nál 183-1 (Sxf.) segéd am. segítő személy; segély pedig am. segedelem,
segítség. — Segélytélen Tzs. (1835); segélyezni Fog. (1845), előbb
segede.lmezni (Gyal. 74). — Segélydíj Uiv. Msz, (1846).
Segítkezni, S z i l y K álm á n 1875 (Term. Könyv. Váll.); „a
M. Tud. Akadémia segilkezésévcl kiadja a Term. tud. Társ.* — Gyöngédebb, mint a segélyezés. — Ball. (1890) így érti: aushilfe ícisten,
beistehen ; holott segélyezés: unterstützung, subventionirung.
Sejt, íu. B u g á t 1828 (Boncztud. és Orv. Szókőnyv). A méhé
szeknél előbb is megvolt selyt. sjelt, selyte, slcjt, sejt alakokban cs
bienenzelle értelemben. (Vö. Adal. 316). — A phvsiologiába ö vezeti
be. — Ugyancsak tőle sejtszövet: textus eellulosus (Boncztud. 1828).
Sejteni, B a r é t i S za b ó D á v id 1784. (SzD. 1. és II.). „Sej-
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ditteni, sajdittani, észre venni. Megsejtette a nyalat.“ Bizonyára a nép
nyelvéből, noha a Tsz.-ban nincs meg. Sejdítvény Hclmeczy 1832
(Jelenk. 34): ahnung; ugyanez Tzs. (1835) dőlt betűkkel szedve:
sejdelem, noha már Kunosánál (1834): sejlelem.
Tzs. (1838) megvan
mind a sejdelem, mind a sejtelem.
Selejtezni. A régi selejtes-bői elvont sclejf. megvan már Kreszn.nél, de értelmezés nélkül, Fog.-nál (1838) am. „honigseheibe". — Ellen
ben Tzs. (1835) „wraek": alja vagy rossza vagy seíej'íje valaminek;
„wraokgut": selcjt&rü, felejt portéka. — Mártonnál (1823 „ausmustem":
selejtesnél kiválogatni; Tzs. (1835) pedig kiselejtezni, még dőlt betűk
kel szedve.
Selyembogár, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1779 (PM. 1:164).
A NySz.-ban: selyeinercsztö, solyemszaró, selyemtermő bogár. —
Selyemtenyésztés Tzs. (1838).
Semleg, semleges, H e lm e c zy . — Bugát a Szóhalm. egyiksetnes cikke alatt ezt mondja: aliqni vocem hano praeeunte Helincczyo
semleges dixerunt, antiquior expressio erat közömbös, ego per imámos
tentaví reddere“.— Tzs. még 1838-bansciufogadjabe.—Egyiksemesítmi,
neutrálisára (Pethe 1815, Kim, 3fi). - Semlegesíteni Fog. (1845).
Semmiházi. Először Kreszn.-nél (1827) „nihil habens" értelme
zéssel. — Ball.-nál is (1890): kabeniehts. — CzF.-nál „dibdáb ember" is.
Semmirevaló, — A régi irodalomban, még Gyöngyösinél is
am. „semmi haszna nem vehető", vagyis a mai semmire sem való.
(NySz.). Mostani átvitt értelme, emberre alkalmazva, Sl-nál (1808), —
A nép nyelvéből véve.
Semmiteni. — Megvan semmietíeni alakban a Müncheni eodexlien és csakis itt (NySz.). Utóbb semmi nyoma. — Fogarasi eleveníti
föl 1836-ban vemiehtcn, annullircn, utóbb (1845) még oassiren, amortisiren értelemben is. — Előbb (DMM.) nála is, mint a többi Tiszti Szó
tárakban : semmisíteni. Ugyanő nála megsemmüeni is, és cassationsgericht; semmitési szék Fog. (1845). — Semmítöszék Ball. (1854).
Sampont, B u g á t 1836 (Tscb. ): a mágnes sempontja, nullpunkt
des magnetes, — A pbysikusok ma semleges pontnak mondják, ellen
ben a mérnökök a vízállás zéruspoutjál ma is támpontnak nevezik s
ezt a Kyelvőr helyeselte is. (24:47).
Senyv, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 143). Elvonás a senyved
őiül ; jelentése : vcrwclkung.
Bugátnál 1833 (Orv.) eenyv: cachexia;
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senyvés: caeheetieus ; bujasenyv: syphilis. — Ez utóbbi szót Kölcsey
is használta. (Törv.).
Sereglet, Ben kő J ó z s e f 1785 (Érd. 01. Nemz. 7. L). Nála
am. bataillon. — Egy szótárba sem került bele. Vö. állatsereglet.
Seregülni, V a r g y a s 1750. (l’Jiras. turneo alatt).
Sómi, G y ö n g y fi s i (Kém. Ján. 452). Elvonás a régi Kérés, Ké
retlen, sérődűc-bői. Vö. Ny. (27 : 312). — Jelentése : dolere Sí. — „Sér
a kezem. Mid sér,? SzD.
Sér főnév is Gvadányinál (NySz.) és Sl.-nál:
vulnus, v. láeaio. — Továbbképzései: Kérlelni, sérdeklcni SzD. -- Össze
tételben : séroitéz, a hadastyán régibb neve Hiv. Msz. (1845).
Sértemény, G y ö n g y ö s i 1700. (Char. 298): sérülés, sebesü
lés. Vö. Ny. (27 : 255). — Kreszn.-nél: laesura.
CzF.-nál sértemény
1. sérlelem.
Sérv, G y ö n g y ö s i (Kém. Ján. 465). Jelentése: vulnus, wunde
(NySz.), ugyanígy SÍ.
Bugát hernia értelemben foglalta le, a népies
sérvés alapján (Orv.); ugyanő nála: sérvkötő, sérvmetszés. — Sérves
(laesus, sanciatus, vulneratus) Szí). (196) és SÍ
Séta. S á n d o r Is tv á n 1801, (Sokf. 7 :26ö): „A sétálóhely-et
hajdan sétahelynek, jdrheltfnssk nevezték". — Elvonás a sétál igéből. —
Vö. Sí.
Sétasor, alléé Tzs. (1835); sétatér, promenadeplatz Fog. (1845).
Sétány, H e 1m e c z y 1833 (Jelenk. 2: 210): promenade. Vö.
Ny, (10:176). — CzF.-nál séfált/ is.
Sikamlós. A „zweideutig" jelentésű „sohlüpfrig‘ -ct először Már
ton (1823) fordítja sikamlósa: edenben sikamló még 1838-ban (Tzs.),
sőt Ball. (1854) is, de ntár 1864-ben (Ball.) sikamló 1. sikamlós, f
Siker, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): .nincs sikere,
baszna, foganattya a' szónak, dolognak". — Sl.-uál: emolnmentum,
utilitas, effeetus, sucecssus ; sikeres: efficax, fruetuosus : ' sikeretlen,
inefficax, infruetuosus. — Sikcrcsilcni (Jelenk. 1:2); sikerdleníleni, invalidare Fog. 1833; sikerítni, sikerülni Fog. 1886. — Előbb siker
csakis lentor, gluten, stb.; sikeres glntinosus, sikeretlen, non tenax;
sikeretlenít, dissolvo (NySz.).
Sikló, B a r ó t i S za b ó D ávid , 1792 (SzD,): laevigans, glabrans Kreszn. - Siklani, sikamlani SzD.: lubricari, vei in lubrieo prolabi. Sí. — Elsiklott a lába. (SzD.). — Kisiklik Tzs. (1835). — Siklókígyó, natter Földi 1801 (Term. hist.). — Sikló, rainpo Ball. (1872).

Sikoly—Sirhalom
Sikoly. A regényfimlitók egykori kedvelt szava. — Elvonás a
stfotó-ból, mint a sóhaj a sóhajtból. — Egy szótárban sincs meg.
Silány. B a r ó t i S za b ó D á v id 1784 (SzO. T. és II.): „Silány
ember, gabona; hitványulni, rosszúlni". U. o. silányulni is. — A nép
nyelvéből. — „Bessenyey a Holmijában (1779) e szót gáncsolja* —
mondja Szemere (Följegyz. 1 :237).
Silány ítani, H e lm e o z y (CzF. tanúsága szerint). — 1838-ig egy
szótárunkban sincs meg. Helm. használta előszűr eme kifejezésben :
,lünkre silányítani Valakit*. — Elsilányitam Ball. (1857); elsilányulni
Ball. (1888). ’
Sillámlani, A r a n y J án os (Marány ostr. 74 1.): „ködszerüen
sillámlott kétséges világa”, és csillag alatt hozzáteszi: „sülámlik táj
szó a nép ajkán. Mondatik arról, a mi sötétben fehérség vagy villá.gosság által feltetszik ugyan, de fénye nincs: tehát nem az, a mi
esillámlik s mivel helyette más szavunk nincs, talán az irodalmi
nyelvbe is fölvehető". — Egy szótárba sem került bele, pedig a
..wetterleuehten“-nek jobban megfelelne, mint a mai villanni, vagy
akár a villogni. Vő. Rali. (1881).
Sípláda, ? á k I) é n e s 1829 (Vad. 2 : 191): drehorgel Fog. (1836).
Sipoly, B u g á t 1833 (Orv.): 'tistula.
vallja. — A síp fn. önkényes továbbképzése.

A Szh.-ban magáénak

Sír-. Összetételei közül Sl.-nál (1808): sírbolt, sirbeszéd, sirdomb,
síredény, sírének, sírhely, sirgödör; — Márt.-nál (1811): sírvers; —
Fog.-nál (1836) síremlék; Tzs. (1838) sírjel, sircsarnok, mausoleum,
sirszobor stb.
Sirály, F ö ld i 1801. (Term. hist,): larus, möwc. — A nép nyel
véből véve.
Sirám, H o r v á t E n d re 1831 (Árpád 142, 165 1.). A Szt. Mar
git életében (Pray kiadás, 83) előforduló „gyakorolván syralmaknak
bevseges syramit“ hibás olvasásából keletkezett; támogatta a villám,
hullám analógiája s a siránkozik ige rokon hangzása. Vő. Adal. (451).
- Sirámlat, jeremiadc Kunoss (Óval. 1835).
Siránk. A nép nyelvéből véve

Ball. (1857). — Vö. Tsz.

Sirhalom, K a z in c z y 1788 (Magy. Museum 1:4):
„Sirbalmaim halvány virágok1
Ulatozási között feküsznek*.

Sir-irat—Sokszoros
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A Kisded Szótárban (1792) még csillaggal: Márton szótárában (1799)
is megvan már grabtnalil alatt. Kresznerics hivatkozás nélkül közli.
Sír-irat, S á n d o r Is tv á n 1808 (81.). Nála voltaképen sír írás.
sir hím : epitaphium, inscriptio sepulcliralis. Ugyanígy (Bar. vm.l. —
Sírirat (Kimoss, Szóf. 1834 ős Tzs. 1835).
Sírkert, S á n d o r Is tv á n 1798 (Sokf. 5 : 248.). — Sí. nincs
meg. — Toldy szerint: „igen költői s versben is a használhatatlan (!)
temető helyén felette szép*. Vö. Ny. (10:217). — Petőfi a temető srM
nem találta ilyennek.
Sírkő, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (ézD.).
Sírolni, elsírolni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.):
„Elxírolm, eltemetni*.
Sl.-nál sírolni, sepelire, temetni.
Kassai
szerint (Szókönyv 4 : 305) Eger vidékén sírolni, am. sírt ásni,
Sivár, J ó s ik a 1843 (Zrínyi) : „sivár (wüst), siv gyökszóból,
mint sív-atag (wiistenei); sivár űzetem (wüstes treiben), sivár fii (wüster
kopf). Vö. Ny. (97 :118).
Fog. (1845): wiist, öde. — Sivárodni,
clsivárulni egv szótárunkban sincs meg.
Sivatag. — Megvan a régi irodalom nyelvében is „schrcoklich,
entsetzlicli* értelemben; p. o.: „sivatag parasztok és egyéb alá való
emberek'. (NySz.). — Először Sándor Istvánnál „desertus, puszta'
értelemben. (1808).
Sivítani, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sí.): ejulare, ■vociferari,
v. sibilare, v. stridere. — A nép nyclvéhöl. VI). Tsz. — A NySz.-ban
nincs meg, mert az a vitás, a mit Szarvas a sivtids syneopéjának
tartott, nem egyéb sajtóhibánál, sírás helyett.
Sodrony. A régi drót 1829-ben (Pák, Vad. tud. 2:173., 194)
sodrány, sodrod; Tzs. .(1836) már sodrony. ~■Sodronyozni, szokottak
ban : drótozni — mondja CzF. (1870).
Sóhaj, Szem e re (Munkái 3:118). „így talán lehetne sóhaj
is* - kérdi Kazinezytól, s a morajra hivatkozik. — Vö. Szemore
szavai. — Sóhajtozni 1792 (SzD.) a nép nyelvéből.
Sokszerű, V a r g y a s 1750 (Phras., multiplex alatt). — Sl.-nál:
compositus, consistens ex diversis rebus. — Sokszerűsiteni, variare
Fog. (1833).
Sokszoros, M a r ó t h i 1743 (Arithm.): „multiplex* (M. Vir.
NySz.). Feltűnő, hogy a régi nyelv (a NySz. szerint) a többszörös,
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ötszörös, hatszoros, százszoros, ezerszeres mellékneveket nem ismeri.
Sokszorosítani Ball. (1864).
Sokszorozni, M a ró th i 1743. (Arithm. 9): „A Hultiplicatiót
Magyarul nagy rószént Sokasitásoak hívják. Nem illő oz iránt sen
kivel tzivódni De mivel azok a jobb nevek, a’ mcllyekbíil a’ dolgot
inkább meg lehet esmérni: ágy látszik., hogy jobb, a’ deák-szó fór
májára, Sokszorozásnaty hívni, mint Sotatfdsnak. Mert az Öszveadásban is semmi egyéb nintsen a' Sokasításnál. Ellenben a Multiplicatiót abból mindenkor bizonyosan meg lehet esmérni, hogy abban
ezek a’ szók: kétezer, háromszor, hatszor, nyoltzszor, az az sokszor
ennyi ’s ennyi: szüntelen előfordulnak. Mindazáltal, ha valakinek ez
a' szó épen nem tetszik, ám nevezze .S'oAasításnak. Talán idővel a’
másik Nevezetnek is lekopik a’ darabossága*. — A NySz.-ban Czeglódi Istvánból (1659) idézett sokszoroz ige korántsem teszi azt, hogy
„mulliplicat", hanem hogy a sokszor szót hangoztatja - Vö. ehadtázni,
haUjukozni, éljenezni, kitessékelni Btb.
Soma. „Erősen fogtak a latin nevek fordításához: a Constantinust már
elég szerencsésen — Szilárdra bérmálták, (a honiak
Hevesben az Aurorát Hajnalkára, Szerk.j, a különben elég szép hangzatá Comeliust pedig épen Somára, hihetőleg a somfa után, mely
németül Cornel-Kirschcnbaunmak neveztetik*. Társ. (1840 : 389). — A
névújitóknál tehát nem Sámuel, hanem Kornél. CzF.-nál is igy s hozzá
teszi, hogy „némelyek hibásan Samu helyett is kezdték használni*,
noha már FPB.-nál Sámuel: Soma is. — Ball. (1881 és 1890): Sámuel —
Soma: de Soma = Cornel.
Sorakozni. A realliren és rangÍren Kiss Károlynál (Hadi Msz.
1843) még csak sorba gyűlni, v. sorzani. A „sorakozz“ 1848-ban lesz
katonai műszóvá; először Ball.-nál (1851). — Azóta ez általánosan
elterjedt; igekötök függedlek hozzá : mellé, hozzá, körül-sorakozni.
Ugyanénak 1848-ban a „herstcllt eueh“ helyett , visszakozz*4. kiáltottak.
(Ball. 1851). Ef, nyomtalanul elhangzott, ki is figurázták Ny. (10:
319). - A sorakoz-t alkalmasint a hodahoz, fegyverhez analógiája
mentette meg.
Sorhajó, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „navis classica, belliea, liniensehiff*.
Erre a mintára: sorkatonaság, sorlövés, 1832.
(Jelenkor 1:387 és 623); sorezred 1834 (Math, Msz. Vili.); sorhadak,
sorjegyzés Tzs. (1838); sorszám Fog. (1845); sorrend Ráth 1853
(Msz.); sormetszet Ball. (1857); sorfáé Ball. (1864): sorfal Ball. (1881).
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Sorolni. Csodálatos, hogy a sor főnévből a regi nyelv nőm formált
igéket. (NySz.). — Sorozni (1. ezt) már SzD.-ná). — Sorolni, sorra
szedni classificare Benyáknál 1780 körül Ny. (30:473). — El- és elő
igokötövel Fog.-nál (1845); felsorolni Ball. (1864): sorolni reihen
Ball. (1857).
Sorozat, B a r ó t iS z a b ó D á v id 1792 (Szí)).Nála contignatio;
Fog. (1836): register, tabelle; Ball. (1872) reihenfolge, classo, classification. — Sorozatos, rangsorozat CzF. (1870).
Sorozni, B a r ó ti S za bd D á v id 1782 (SzD.).
Sl.-nál
ordinare, serere; Mártonnál nincs meg; Fog. (DMM.), Kunoss (Gyal.) am.
regestrarc; sorozás: regestratio. Ugyanígy a későbbi szótárakban is;
még Ball. (1872); sorozás — classificinmg, de itt már sorozni annyi
is mint: „einrolliren*. — Besorozni Kunoss 1835 (Gyal.): immatrieulare,
improtocollarc. — Fog. (1836) még nincs. — Ball. (1846): assentíren.
Sorrend. — A XIX. század elején még az ilyenen is megütköz
tek. — Vagy sor, vagy rend, de nem sorrend ■- mondja a Mondolat.
Sorsjáték, P u k y 1830 (Hoirni Törv. Szt.): lotteria. — Bar.
Vm. Tsztban (1807): számjáték.
Sorsjegy, H e lm e c z y 1833 (Jelenkor Rll). — 1832-ben (Tár
saik. 85) egyszerűen: sors am. sorsjegy.
Sorsolni, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): .sorsot mondani
vagy sorsot tiázni*. Sorsolás I Borsmondis vagy sorshúzás. — Ugyan
így Bar. Vm. Tszt. (1807) sorsolás: sortilegium. — Tzs. (1835) ausloosung: sorsozás. — Kisorsol, verlosen Háti) (Műszt. 1853); ugyanez
előbb kisorol Ball. (íj Szavak 1851).
Sorvasztani, B a r ó ti Szabó D á v id 1792 (SzD.) ,sorvasztó
bánat: epcsztö, fogyasztó*. — A nép nyelvéből véve.
Sóvár, Raróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „kivántsi, nagyonn
kívánó: sóvár ember, sovárüjjni a tisztségre stb.“ Sl.-nál avidns, inhians. —
Elvonás a sovdrog-ból.
Sövényzet, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).); sepimentnm Kreszn.
Sngalom, K a z in c z y 1814 (Pandekt. 6 kötet): sugalmait
követve*. — Széchenyi 1831 (Vil. 255): .a kebelnek gyengéd ihletit
és sngalmit*. - Hejmeczynél 1834 (Jelenk. 438): „az augoulemi
hcrczcg sugalmára levetvén álarczáját*. Egyértelmű a sugalai-tsi.
Szilt : N'yelvújit SaSttra.
19
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Tzs. (1838). — Sugalom, szótárilag, először Fog. (1848): eingebnng,
antrieb. — Sugalmazni még 1890-bcn sincs meg Ball.-nál; először
SimR (1899).
Sugározni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „radiare, spiclidere".
A régi nyelvben csak „tündökleni, fényiem". — SzD.-nál
(1792)1 már myárolni is.
Sugdosni, S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.): loqui in aurein. —
A nép nyelvéből Tsz.
Tahitiinál sugtlaini. sugdogdlni (NySz.).
Suhanoz, Ba r é t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „nevendék
paraszt litzkő“.
Csillaggal jelölve, a rjii azt teszi, hogy még szokat
lan. — Elvonás a suhanezdr-hö].
Suhintani, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1784 (SzD.). Megsuhin
tom, reá-suhintani (1792!.
Sí. bozzá teszi: .suMtani, most saj
tom'. - A nép nyelvéből véve.
Súly-. — Súlyegyen már Imrénél 1831-ben (Phil.); a Matti. Szt.
Kassich Ignáczra hivatkozik. — Súlyegyenlítő ugyancsak Imrénél
(Phil.); súlyíró,nynx. perpendieularis Bugát 1833 (Orv.); súlyosít, súlyos
bít, sutyosbul Fog. (1836); súlypont 1832 (Közhaszn. Esni. tára).
Surranni. A ncp nyelvéből véve. Kassai megjegyzi, hogy gyön
gyösi szó. (4 : 340). Jelentése : elabitur furtive.
Tzs. (1835): .hűseben*.
Kassainál még elsurranni, kisurranni is.
Sürgöny, S z o n ta g li G u s ztá v 1834 (Math.): dépéehe. —
E szót a negyvenes években a „stafétádra is ajánlották Ny. (10:17(1),
— Siirgönyözni CzK.-nál nincs meg; először Ball. (1872).
Sürgős, C s á s z á r F e r e n e z 1840-ben (Törv.) a praeferensre
ajánlta a sürgetőit. Ez nemsokára, már 1845-ben (Hív. Msz.) sürgősre
rövidült. — így magyarázható : „sürgős, a mi miatt vagy a mi körül
sürögni, forogni kell: szorgos, a mi miatt szorgoskodni kell*. Vö.
Ny. (4:407).
Sütemény, F a lu d i (NySz.). Nála: .minden sütött dolog".
Maga keze süteménye, nyársra való sütemény". — Sl.-nál már külö
nösen ezukros-siitemény is. — Vö. Főzemény.
Sütöde, F o g a r a s i 1845 (Szt): „sütöliáz, bückerei".
Svéd, S á n d o r Is tv á n 1798 (Sokféle, 4:234). Vö. angol.

Szabadalom—Szabász

291

Sz.
Szabadalom, H o lm c c iy 1833 (Jelenkor 2 : 782): privilégium;
ugyanígy Honmflv. (1833; 140 1.). • - Kunosánál (1834) emancipatio,
elibertatio. — Pbil. (1831-ből): lieentia; szabadalmas, licentiosns. —
Fog. (1836): privilégium, vorreeht; szabadalmas: privilegirt, bevorrechtet; szabadalmazni: bevorrechten; Kunosánál (1835): elibertarc,
cmaneipare. Viszont Helmec/.yaz emancipatiot szakaddlyosíídsnaknevezi.
(Jelenkor 2 :795). — A privilégiumra, a kiváltságon kiviil (I. ezt), még
a szabadítok és szakadékot is ajánlották Fog. (1845).
Szabadelvű, K is f a lu d y K á r o ly Ny. (6:14:. — Nála voltaképen szabadalma,. Vő. Könnyelmű.
Szabadkőműves, B i r ó M á rto n 1761 (NvSz.): .azt mondgyák, hogy ők frey-maurerek, magyarál szabadkőművesek, mórt az ő
mesterségek igen szabados, ős szabadnak is neveztetik*.
Szabadni, B a r ó t i Szabó D á v i d 1784 (SzD. 1. és ü.) „Sza
baddá hagyni, megengedni, nem tiltani. Ezt nem szabadom. Ezt nem
szabadgyálc neked*. — A régi nyelvből nem ismeretes, noha, mint
Szarvas Gábor következtette, alkalmasint megvolt benne. Ny. (20 : 232).
VB. Tsz. — A Mondolat megütközött a „szabadna* alakon.
Szabadoncz, Im re Ján o s 1831 (Phil.) libertinns. — Helmeczynél (Jelenkor) volontar; ugyanígy Tzs. (1835) és Fog. (1836). — Mind
a két jelentés Ball. (1890).
Szabadságon. A régi nyelvben am. szabad vagy féktelen (NySz.);
beurlaubt, lieentiatns Pestm. Tiszt. Szt. (1807). — Szabadságaim, benrlauben Rátb (1853), előbb engedelmezni Fog. (1845).
Szabály, V ö r ö s m a r t y (Törvtud. Szót.). Előbb szabás vagy
szobát ; Barczafalvinál szabda. — Szabályos (Jclenk. 1:357), szabály
talan Szontagh 1834 iMath.), ugyanő még a regulSre Iruppent is
szabályos seregeknek nevezi: szabályozni (Jelenkor 1833 :48!)): sza
bályzat Kimoss (Gyal. 1835); szabályszerű Fog. (1836); szabályosig
szabályrendelet, szabályszerütlen CzF. (1870).
Szabász. Egészen új keletű szó. Sem CzF.-nál sem Ball. Telj.
Szt-ban még nincs meg. — Először Ball.-nál (1890): zuschneider. —
Azóta már szabászait iskolák is támadtak.
De ha a költőknek
szükségük volt és van a költészet szóra, a szaftoknak és könyvkötőknek
19*
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is meg kell adni a jogot a szabászatra. és könyvkötészetté. Quod uni
jnstum, alteri acquuiu !
Szabatos, H e lm e e z y 1832 (Jelenk. 175); szabatosság (praecisio); ugyanott (127) szakai is „portio, adag” jelentéssel. - VB. Tas.
(1838) szabat construction, fönn.
Szabatositani. regelrecht maciién.
Ball. (1872). - Volf György (Ny. 23 :188) keményen megrótta „újság
íróink tudatlan fitogtatás“-At, a kik a jó magyar „szabatosság” helyett
„praeci3itás*-t imák.
Szabott ár, P é t t é 1796 (Gazd. L'js. 221).
Szabvány, S á n d o r Is tv á n 1801. (Sokf. 228). Nála demensnm, pensum, vagyis a mai adag. — SÍ. nincs meg. — Először Fog.
(1836), de inás értelemben : szobalány etwas festgesetztes odcr bestimmtcs; eino bestimmte arbeit, verdungene arbeit, s minden szó
tárban ugyanígy az ötvenes évek végéig; de már Fog. (1860): szab
vány, statnt. — Ball. (1872): szabvány, szabványos,xzabványszurü: norma,
normálé, normális.
Szaglik. — „Es rieehl” a régi irodalom nyelvében s még Már
tonnál is (1823): „illatozni, bfizleni, szagoskodni”. A szaglik Tas.
(1835)-ben először.
S zájadéi, P ó ly a J ó z s e f 1843 (Szb. szerint): stomatia, pori,
spiracula. — Szájazat, miindung Bugát (Orv.). — Szájhos, szájhősködni Fog. (1845). — Szájkosár Tzs. (1835).
Szájongani, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „ímittamott intsorogni, mintegy szájtátva szédelegni”. — Sl.-nál: „oliari,
nihil agerc*. Kazinczy is 61 vele. Vő. Simonvi, Tüzetesm. nyelvi. —
A nép nyelvéből véve, 1. Kassai (Gyök. Szt.).
Szak. — Az éjszak, éjtszaka, eszlendötszdka, hetetszaka, napotszaka, nyaratszaka, teletszaka, s az erőszak, félszak, hézag Ny. (9:
419) összetételekbe burkolt régi szak szónak igazi értelmét (CzF.,
Tsz.) csak sejteni lehet, de tudni nem tudjuk még ma sem. Vargyas
1750 (Phras.), nyilván csak elvonás ttján regio-nak, SzD. „rész, táj,
szakaszának értelmezte; Sl.-nál ugyanígy : part, plaga, frnstrum, s ez
utóbbit legalább részben megerősíti a már Kreszn. idézte népies szólás :
szakká tenni (részekre tömi), szakká válik (szétnyomódik, törődik).
A nyelvújítás első időszakában, ebhez képest, csakis absehnitt, Iheil,
zeit, perioáe, paragraph értelemben vették (Fog. 1836), így keletkez
tek az évszak (Kaz.), időszak, korszak, ver.sszak összetételek. — A
német fach-nak megfelelő szak más eredetű és sokkal újabb keletű.

Szakariár—Szállásolni

29.1

Mint ismeretes, a szakma szót „facoltás in scientiis.; mitsoda Szak
mában, Facultásban Professzor? Ez a Professzor a'maga Szakmájá
ban derék ember', Szigv. (1 : 688 és 2: 728) Barozaf alvi vonta el a
régi szakmánybái (operarum elocatio, conductio, demensum MA.) s ez
a szakma igen természetes értelem-módosulással lassanként a fach
jelentést vette föl. Knnoss a tiyalnlatban (t835j a faeh-ol még
.hivatalkör, mlikőr" szókkal fordítja; de a Tűd. társ. Zsebsz.-ban
(ugyancsak 1835) megvan már a fach jelentései közt a szak is, (szint
úgy, mint BarczafaLvinál a szakma) tudományokra, művészetekre és
mesterségekre értve. Egész 1846-ig magában áll; nincsenek sem szár
mazékai, som összetételei. Ekkor jelennek m e g a 'szakember, szak
értő, szakosztály, szaktudomány, szaktudós, szak-újancz; 1851-ben a
szakrendszer, szaktanár, szaktanulmány; 1857-ben: szak-avatott, szak
ismeret, szakismerő, szakközlöny, szaklap, szakosztályozni, szaktárs
(mindezek liall.-iiál) stb. Kétségtelen, hogy a szak diadalát a német
fach hasonló hangzása is elősegítette. — Figyelemre méltó a SzD.-nál
(1784) előforduló, bizonyára népies kifejezés : *szabad szakára, szabad
jába eresztem valamit".
Szakadár, N a g y Ján os 1845 (Hierolex.): schisuatieus, —
Perecsenyi Nagy Lászlónál 1802-ben egy „csthonnyai" (estlandi)
magyar fejedelemnek szakadár a neve.
Szakítani. A régi irodalomban csakis szakaszlani (NySz.); szakaji»n»SzD.(1792); szakítani is SÍ. (1808), démég' visszaiifoilva szakaszlani-ra.
A nép nyelvén talán még ma is csak szakajtani, Vő. szárítani.
Szakma, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.), vö. szak.
Szalag. Megvan már MA.-nál vimen, vineuluin jelentésben. —
Vargyas Phras.-han (1750) szintén vinculum alatt, s németül bánd-nak
értelmezve. — 1815-ben Szemere, a Phras. e helyére hivatkozva, írja
Kazinezynak: .hogy a szalag a pántlikát kitehesse, meg sem álmod
tam". (Szem. Műnk. 3:120). — Uelmeczy is (Berzs. Vers. 1816: XII)
a Phras.-ra hivatkozik. — Szalagos, szalagozni Fog. (1836). — Bizo
nyosan ez a minta lebegett Bugát előtt, mikor 1828-bau a ligamentumot szalagnak, nevezte. (Boncztud.).
Szálladék, N y ú lá s P ere n ez 1800 (Érd. orv. 1 : XXXVIII)
scdimentum. — Ball. (1890) mederschlag, de sublimat is. Fog. (1836),
szállék, szálladék (sublimat): üledék iniodcrschiag).
Szállásolni, K a z i n c z yl815 (Érd.lev. 182): .szállásonlenni".
Az einquartiren régi neve bekeárlélyozni; azntán beszállítani, még
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Szállítmány—Számjegy

1834-ben Szontagh Gusztávnál is így (Matt. Szt.).
Szállásolni, beszállásolni Tzs. (1835). — Jelenkor 1833 (807) szálláHozni, ugyanígy
Kiss Károlynál 1843 (Hadi Msz.): szállásoz, beszállásoz. — Ball. (1857)
elszállásol: einquartieren, beherbergen.
Szállítmány, G e o re h 1804 (Honnyi törv.). Mi la oolonia, a mai
gyarmat. — Sl.-nál szállítmány, transport. — Fog.-nál (1833) szállít
mány : transportatum, szállilvány : iransportiis. — ftzállUmányos : speditenr Hall. (1804); szállítmányozni : spcdiren Ball. (1890).
Szálloda,, F o g a ra x i. - OzF. csarnok ezikkében Fog. magát
vallja szerzőjéül. Eredetileg szállotá-nak csinálta, alkalmasint a .palota"
formájára Fog. (1845); ugyanitt hotelier: szállotás.igy van ez 1848-ig
a szótárakban, kivéve Nagy Jánosnál (Hierolex. 1845) mansionaticaun"
alatt szálloda.
Vö. iroda.
Szállomány, F o g a r a s i 183fi (Szt.): dér anfall eines gutes
dureh den tód: caducitas. — CzF.-nál ugyanez szállomás is ; ellenben
szállomásozni arn. statíoniren Ball. (1872 és 1890).
Szalonka, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „madár
neme, snef\ — Földinél 1801 (Terin, hist.) csakis „scolopax gaünago",
általában pedig snef.
Sl.-nál: „erdei snef“.
Számadóim, S án d or Is tv á n 1808 (Sí. és Sokf. 11:172):
„Pro számot adni, reddere rationes, praestare ratioeinium". — Leliet
hogy a nép nyelvéből vette. — Vö. Ny. (11:152 és 21: 211). — Tsz.-ban
számodolni.
Számfeletti, P u k y 1830 (Honni Törv. Szt.. supemnmerarins).
Ez Márt.-nál (1803) „szükségtelen" ; Bar. Vm. (1807) „felesleges";
Veszpr. Tiszt. Szt. (1807) „számfelett való".
Számítani, B a r ó ti,S z a b ó D á v id 1792. (SzD.): „számolom",
számlálom". — A régi irodalomban nincs meg, s nem is volt szokás
főnévhez az -t'f képzőt függeszteni. — Beszámítani IPuky 1830); felszá
mítani, kiszámítani, leszámítani, megszámítani Tzs. (1838): összeszámí
tani Fog. (1845). — Kiszámítani (verrechnen) egy szótárunkban sincs,
noha „az elszámitotta magát" közkeletű s már 1883-ban is az volt.
Vö. Ny. (12 : 520). Germanismus-e ? Szarvas Gábor nem tartotta annak.
Számjegy, S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.): numeri nóta,
ziflfer". — Fog.-nál (1836) „számjegy 1. számjel; és számjelezni: beziffern".
Számnév Tzs. (1835); számsor Ball. (1854) ; száméra, számtanácsnok, számtiszt, számlap Fog. (1845); számfejtő Hiv. Msz. (1845).

Számla

Szárítani
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Számla, Fogarasi 1836. (Szt.). — OzF. számla csikkében magáé
nak vallja. — Elvonás a számlál igéből. — Eredetileg csak annyit,
jelentett, mint maga a számlálás : zSblen, záhlung Fog. (1836), de már
Fog. (184-n) contót is. — Árjegyzék először Kimoss (Szót. 1834).
Számszerű, 11o 1n á r J á n o s 1777 (Fizika 1: 62). A régi nyelv
ben a szerű sohasem járult főnévhez. Tudtommal ez volt rá az első
példa. Vö. -szent.
Száműzni, Baj z a 1826 (Vers.): .A száműzött1. — A régi nyelv
ben számkivetni.
Vörösmartynál számkiűzni.: .jár számkiiizötten
az árva fiú'. — CzF. helyesen jegyzi meg, hogy „a mai száműzni
önkényes rövidítés, mert a ki. vagy kivé a szám szóhoz és nem az űz
vagy vet szóhoz tartozván, cl nem hagyható vala: ennek ellenére a
tetszetős kurtítás divatba hozta'.
Számvitel. A régi irodalom nyelvén számot vettek, számot vetet
tek, de számot nem vittek; volt számvelő, számvevő, de számeiviit nem
ismertek. — Számvitel, számvivő Tzs. (1835).
Szánalom, N a g y Ján os 1845 (lliorolox.): miseratio, misericordia : szánalmas : inisorabilis. Előbb szánakozás, szánandó, szánatos.
Szanaszét, B a r ó t i S za b ó D á v id 1784. (SzD.): „Szélűbe,
szerte, széljel, szerin szerte1.
A nép nyelvéből.
S zándéklat S te tt n e r 1832. (Váltójog): intentio. Vö. Törv.
Msz. — A köz szótárak közül először Ball. (1864). A szándékolni ige
is csak 1838-ban jut szótárba (Tzs.); azelőtt szándékozni és szándékoskodni. (NySzA
Szaporulat G y ö n g y ö s i 1700 (Chariclia 335). — Sl.-nál:
iiiultiplicari. - Szaporulat: znwachs Ball. (1864).
Szappan-buborék, S á n d or Is tv á n 1808 (Told,).
Az
együtt említett szappanhölyag elárulja, hogy a „seifenblase” fordítása.
Szárítani. Első pillanatra csodálatosnak tetszik, hogy ez az ige
sem lett volna meg a régi nyelvbon (NySz.); de ha figy elembe veszsziik, hogy a szárasztam is megfelelt a szükségnek, s hogy az akad,
dagad, ragad mellett nincs akit, dagít, ragit, csodálkozásunk elenyé
szik. — Először Mískoltzy „Chirnrgiai Útitársá*-ban (1742) találom,
elszántam, szárító víz (270 1.), azután Bertalanlinál (1757); „a mit a
szel. . . . fölszántott (Vil. Esm. 82). — A nép ajkáról. — A népnél
legájabban már földtani (fakaszt fakajt, fakit), fárilani (fáraszt, fárajt, farit) is megvan, k Tsz.
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Származók Százszorozni

Származék, V e r s e g h y 1820 (PhiL). Notae derivativae; szár
mazék jegyek. — Származékos: derívativ Fog. (1836).
Szárnysegéd, H e 1ni e c z y 1832 (Jelenk. 554): flügeladjutant.
Ugyanez szárnyéksegéd Tzs. (1838). — Szárnyvonal Ball. (1872).
Szarvorrú, F ö ld i 1801. (Term. Hist. 102): rhinooeros. A „nashom-vogel<í-t orrszanárnsk nevezték már 1799-ben. (Márt.)
Szavalni, D ü b r e n te i 1814 előtt (Kazinczy, Pand. 6. köt.,
Dcssewffy, Bá.rtfai Lev. 142 és Külf. Játékszín 1 :209). Vö. Plnl.
Mtisz. „dcclamatio" alatt. - Elszaval Dcssewffy Bártfai I.rv.-ben for
dul elő legelőször, de tudva van, hogy ezeket Döbrcntei rendezte
sajtó alá. - Szavalat Kunosa 1834 (Szf.): szavalmány Kimoss 1843
(Szf.). — Megszavalni annyit is tett, mint meghangolnl valamely hang
szert Tzs. (1838); megvan Ball.-nál még 1890-hen is.
Szavatolni, F o g a r a s i 1833 (DMM.): evictio alatt. Nála voltaképeu szavatolni: minthogy akkor azt vélték, hogy a régi szavat,
szavatos (NySz.) a 320-ból származik. — Knnossnál (G-yal.) szavatolni.
Szavazni, K ö lc s e y (Tön Szt tanúsága szerint). Megvan már
1832-ben (Jelenk. 4 1.). Előbb voksolni, szótadni. — Szavazat Kunoss
1834 (Szf.), de a Jelenkorban (3:426) még azért: ssóraí-többség. —
Leszavazni. Tzs. (1835); megszavazni Ball. (1857).
Század (saeeulum), M oln á r J án os 1777 (Fizika, V. könyv:
111). „Mabillon . . . Krisztus urunk harmadik századgyabéli oly írást
emleget .. .* ; „a 13-ik században is emlegettetik . . . Bakó Rogcroek
üveges tsivéje". A költészetben először Baróti Szabó Dávid 1779
(PM. 1:116 és 160), azután Ányos Pál él vele (1780) :
„Örökös háborúk bírták századait,
Nemes vére festé Dunája habjait".
Vö. Ny. (25 : 86 és 129). — Helmeczy iBerzs. vers. XII.) Báth Mátyás
nak tulajdonítja, de ez 1780-ban, tehát Molnár után, élt vele. Bessenymél: esztendőszáz, Barczafálvinál százszaka; Brossainál s az
őt követő kolozsvári íróknál most is évszáz, noha a millenniumot ők
sem mondják évezernek.
Százalék, F o g a r a s i 1845 (Sít.): „századbér, procentunr. Ugyanő nála 1842-ben (Jogt. Msz.) procentuare : „századolní, százaim '.
— Százalékos BaU. (1854); százalékozni Ball. (1857).
Százszorozni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): centuplicare (Sí.); százszoros, centuplex ugyanitt.

Száztóli—Székelni
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Száztóli, H c lm e c z y 1892 (Társ. 1:254): proconto.
Szebbiteni, S án d or Is tv á n 1808 (Told.). - Szeblriilni
(]. Kreszn.) megvan már Bíró Mártonnál, de a NySz.-ból kimaradt.
Szédületes, J ó s ik a 1853 (Eszther): „schwindelnd ; szédületes
magasság: schwindolnde hölte*. (Vö. Ny. 27:118). — Szédüld csak
CzF. bán van meg.
Szegecs. A -cs kiesinyitii képzővel csak egy-két esetben éltek
a nyelvújítók. A czimiil irt szó először Tzs. (1835), még dőlt szedés
sel : ugyanott szegecselni: zwecken.
Szegély. Nincs meg sem a NySz., sem SzD. cs Sl.-nál: először
Márt. (1807) pilis szónál szegély: schnitt cs Kreszn. (1827); „segmentnm;
tuíz-szegélye: apex teeti*. — A nép nyelvéből véve. — Fog. (1836):
sauni, einfassung, besatz, abschnitt. — Szegélyzet, dőlten szedve, Tzs.
(1835); szegélyezni: sáumen, bosetzen Fog. (1845).
-szegény. Míg a -dús összetételek hatalmasan felburjánzottak,
a -szegények közül csak a vérszegény, vlzszegény van meg a szótá
rakban. CzF. (1874). — Eszmeszegény, gondolatszegény, noha ezeket
is olvasni, egy szótárunkban sincs meg.
Szegődinény, F o g a r a si 1836. (Szt.): convention, vertrag. —
Sem Tzs. (1838), sem Ball. (egész 1857-ig) nem fogadja el, s még
1890-ben is szegődségte utal vissza. — Szegődményes (IzK. (1870).
Szegülni. — Noha a Tsz.-ban nincs meg, talán mégis a nép nyel
véből, mint a szegni ige tovább képzése. Vö. CzF. szeg (1) cs szegül
alatt. — A Mondolatban szegült am. „emelt, készített*. -—Fog. (1836)
szegül: wird gedreht, drcht sich, biegt sich. L. ellenszegülni.
Szegvény, F o g a r a s i 1S45 (Szt.). Nála voltaképen szegmény :
segmentnm. — Szegvény, szegvényrendszer: coordinatensvstem Toldy
(1858 Msz.}.
Szégyenkő, B a r ő t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.): „szégyen
köre állítani*. — Faludiuál szégyen-oszlop, a sohandsüulc fordítása.
Szégyenletes. Nincs meg egész 1870-ig (CzF.) egy szótárunk
ban sem. — Maga a szégyenét is csak efféle mondásokban élt: „majd
meghalt szégyenlelibetí".
Székelni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.). Nála voltaképen
székezni: alvnm exonerare : székezés: alvi dejectio. — B n g á tnál
1833 (Orv. Szk.) székelés: alvi depositio és a rút hdnyszékclés: brech-

Székes-egyház—Szellem
ruhr. — Lovász Imre 1835-ben (Ért. 33) szemére veti Bugátnak, miért
ir székletétel helyett székel£s-t. - „Sitzeu, rcsidiren" értelemben Tzs.
(1838).
Székes-egyház, S án d or Is tv á n 1808 (Told): templom
cathedralís. — Mártonnál (1803) „öreg templom, püspöki templom".
Székhely, S án d or Is tv á n 1801 (Sokf. 7 :74). — Maga a
szó megvolt már a régi nyelyben is, még pedig többféle értelemben
(NySz). — Mai residentia" értelmében ö használta először, az addigi
ssélees hely helyett.
Szélosond. Mártonnál (1823): szélnyugvás, szélszünet.
(1835): szélcsend és szélcsendes is.

Tzs.

Szelep. A „ventil“ Mártonnál (1823): levegő-csap; a Matli. Szt.ban (1834): leppentyü, lappantyú; Bugáinál 1833 (Orv.): billentyű;
Tzs. (1885) még dőlt szedéssel: szelep, alkalmasint a „szerep min
tájára. — Szellenlyű Fog. (1836).
Szélhámos. A régi nyelvben am. szélső Minős vagyis lógós.
(NySz.). — Tóth Béla elevenítette föl 1882-ben, „sehwindler” értelem
ben. (Ny. 11: 185 és 22 : 421; Szájrul szájra, I. kiad. 235 l.j.
Szólhűdés. A régi nyolvben széUmdni delire, insanio, vertigine
eorripior (NySz.). Bngát e szót a paralysisra foglalta le, s ugyanő
nála szélhüdt, széOmdéses : paralyticus. (Orv. Szt 1833). — Utóbb valaki
önkényesen hüdésre, hűdöllte rövidítette (Vö. Balogh Orv. Szt. 1883).
Széljegyzet, S án d or Is tv án 1808 (Told.): nóta marginális.
Szellem, K a z i n c z y 1810. (I.ev. 8:2): „Európát philosophusi
szellem (geist) fújja végig". — Fuky Ferencz 1810 jan. 27 én a Hazai
Tudósításokban 50 Irt jutalmat tűzött ki á „spiritus" szónak lefordítására
s nyomban utána, február 3-án Bállá Antal szintén 5(1 frtot, az „universum“ s universitas magyarrá fordításáért. Kazinczy pályázott a szenem
mel, Így indokolván javaslatát: „A Zrínyinél már előforduló szellet
gyökere szél s ennek talán a szelek (scindo), minthogy a szél (ventns)
az arezbört szeli. A szélből lesz szeleim (spirare) s innen szelelés,
erasissál szettéi (spiratio), mellyel egy a szellet (spiritus) azon különb
séggel, hogy amaz az actiót, ez pedig az aetio által prodncált dolgot
teszi. A szelíd szónak azonban egy hibája vagyon
az, hogy cf-be
megyén ki, s a „spiritus vester" szelletetek által tétetnék ki, rnellyben a két te syllaba hangzása fáj a fölnek. Változtassuk a szelletet
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szellemmé, mint a hogyan a kdlböl lőve kellem, és nem kellet vagy
kellés s a szellemetek nem fogja bántani a fület.” — A jutalmat nem
adták ki. mert a szellem nem tetszett a pályabíróknak. —
Nyomtatásban először Szemerénél 1811-ben, ililler egy német dalának
fordításában látott napvilágot. (Szvor. Félj. 24).
Innen szellemitcni,
begeistigen Kiss M.-nál 1844 (Ujd. Szav.): átszellemülni (1. a maga
helyén). — Szellemdús, csak 1845-ben (Fog.) ; szellemes esak Ozl'.-náL
először; szellemeién, ad normám kellemetlen még 1854-ben is (Ball.),
sőt CzF. is a szellemtélen-nél visszautal szelkmetlen-ve; szelleműén,
spiritnaliter Nagy János 1845 (Hierolex). — Czéh-szellem Tzs. (1835);
közszellem 'i'zs. (1888). — A Xyr. is elismerte, hogy a szellem szóra
szükségünk van (6 ; 15).
Szélmalom.
Megvan már MA.-nál is ; a XySz. csak későbbi
forrásokból idézi. — Az efféle szóösszetétel (széltől hajtott v. szél
hajtott malom helyett) a régi nyelvben szokatlan lehetett. A „windmühle” fordítása. — A nemet hatásnak köszönjük a szélpuskát is
SÍ. (1808), a gőzhajót, gőzmalmot, a gázgépei s annyi más ötféle ina
már triirthátatlan s napról-napra szaporodó összetételt.
Szélsőség, S án d or Is tv á n 1808 (Sokf. 9 : 30): , A német
és olasz pedig a két szélsőségek, extremitások”. SÍ. nincs meg, s a
többi kézi szótárak közül is legelőször Fog. (1860).
Szélütés, P e t h e 1797 (Gazd. 254): ,tagoknak szél-ütése‘
SL nál: „paralvsis, hemiplexia”. — Ugy anott széltől ütött: paralyticus.
Szolvény, H e lm e c z y 1832 (Jelenk. 1:242): „prolii. —
Ball. (1857): 1. eoupon, 2. fournir.
A eoupou előbb (Jelenk. 1 :
459): kamatlevelke. — A háromféle értelem a származékokban is
előtűnik: szelvényesni, proliliren: szelvényesé: fournir-arbeiter; sseívényutalvány, couponstalon Ball. (1890). — Baróú Szabó Dávid 1792
(Szik) a zsindelyt akarta szelménynvk nevezni.
Szélzet, F o g a r a s i 1836 (Szt.): bonlure.
A szétesni, anschroteu, randem Tzs. (1835) igéből.
Szembesíteni, H e lm e c z y (Jelenkor 1832—34 évf.): „eonfrontare”.
A kijegyzésnél elfeledtem fölim; a kötet és lapszámot. —
ATörv. Szt. Sztrokaytól idézi. — Önkényes igeképzés rágós alakból,koholt
képzővel. Erre a mintára lett kézbesítem Fog. (1845); ellenbesítem,
oontraponiren (u. o.); kézbesíteni, intcrpoliren Toldy (Mszt. 1858);
Csodálatos, hogy az effélének a nép nyelvében is van hasonmása,
de alkalmasint csak tudákosságból. Vo. helybetUem Tsz.

Szembetűnni—Személyzet
Szembetűnni, Gyöngyösi (CliarikL 412): „szemébe tön*. —
Faluéinál: szembe tűnik (NySz.).
Szemcse, B n g á t 1828 (Boncztnd.): aeinug, granumszemcsés,
granulosus.
Szcmcsczni : granulircn Ball. (1864).
A -esa, -cse
kicsinyítő képzőre a régi nyelvben kevés példánk van : gyermekese,
emberese. (MA. homunculus alatt) tócsa s talán még egy-kettő. A NySz.ban megvan üvegcse is, de az idézett helyen valójában üvegecske áll. —
Sl.-nál levélcsc am. czédula. — Üvegcse, llascbchen Fog. (1848).
Szemcső, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „messzelátó,
néző esíí“. — Sl.-nál: tubus opticus, telesoopium. — Bar. Vm. Tszt.-ban
(1807): látcső.
Szemelni, B a ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Fala a
népies értelmében; de már SÍ. nál: tueri, spcctare, aspicere, contemplari. — Ugyanígy Barczafalvinál. Vö. észlelni alatt.
Szemelvény. Az „exeerpt“-re több nevet próbálgattak: szemeld,
szmsldék Fog. (1845); válogatminy Nagy Ján. (Hiorolcx.) cs a mit
az irodalom elfogadott : szemelvény Kiss Mihály 1844 (Ujd. Szav.).
Személyes, személyetlen, B e n y á k B e rn á t 1780 körül
(Ny. 30 : 425): personale, impersonale: Márton József 1799 (Szt.) persönlich személyesen; personaliter, in persona Sí. — A személyes
megvan ugyan már Fázni árinál is (Kreszn. : a NySz.-ból kimaradt):
„személyes egyesülés* t. i. kél természetnek egy személyben való
egyesülése; megvan Faludinál is a népies „perszónán ember'1- érte
lemben s nem úgy, miként a XySz. magyarázza. — Személyeskedni
(még CzF.-nál sincs meg) Ball. 1890., noha már 1834-ben megvolt a
(Jelenkor, 9) „személyeskedő polémia”. — Személyesség a század ele
jén am. a mai személyiség (Törv.). — A „Hét személyes táblát“ Dugo
nics 1803 (Jólánka 1: 568) hetevcMjmsk akarta nevezni.
Személyíteni, V e r s e g h y 1820 (Lox. 341.): „Annyi mint vala
mit személy gyanánt előállítani '. — Ma inkább az ugyanő tőle és
Ereseitől használt szcmclyesüeniíPM. Sz.). — Személyesülni Fog. (1836).
Személynek, B a r e z a f a l v i 1787 (Szigv.): personalis. - Gaorehnél: személyviseli' (Törv.) — Uétszemélynok: septemvir 1843
(Törv.). — Pápay megrója, hogy „némelyek a persoualist személyneknek akarják nevezni”. (Veszpr. Tiszti Szt. 1807).
Személyzet. Először líar. Vm. Tszthan (1807:) személyei alak
ban: „personale, felekezet, személyét; status personalis : személyét, vagy
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személyetbeli kar“. — Személyzet előszűr Társaik. (1:175) és Kunosá
nál 1R;H-ben (Szf.). — Fog.-nál (1836) personale; személyiig is. —
Szolgaszemélyzct Ball. (18UÖ). — Személyezni ige nincs és nem is volt.
Szemer. - Noha Bugátnál 1833 (Orv.) találom először, nem hiszem,
hogy tőle származnék, mert ez esetben megemlítené. — Mártonnál
(1823) „gran: grán, szem, t. i. egy árpaszem nehézségű mérték". Tzs. (1838) még dőlten szedve.
Szemere P ál szavai. - Kazinczy 1831. évi följegyzése sze
rint (Pandckt. 6:11): „reng, virtus ; csillár, Szent-János bogara, lielitwnrm; lamhár, sanmthier, szamár; dalnok, dichtcr, liedcrdichter; fut
nak, lanfer, kengvelfiitó : munkály: kandi míg; rím, hős: lény; szobor:
kUzdelkni; szenvelyg; szévedez, zerstrent (sein ?); rejtély, acnigma ;
besze, erzflhlung; sóhaj; szöveteg (?); vonal, szóval vette Barczafalvitól; fesz. pof ; srófomyás, mint czikomyás; dúlnok: vihar, forgó szél,
turbó, Oommcniiisból; rivacs, jégeső, Commeninsból; gyámnak, tutor;
terv, planuni: elv, princípium; élv, genuss; színész, theatraliáta; tömb,
gruppé, tömbörö (?); dörg: tonitru; előleg, a priori; utólag, a posteriori; látnok, seher, propliet; ömleteg, sturzbach; engedély, gehorsam:
csondár, abentheuer; érdek, interessé, Hetincczy, Vörösmarty; raganat,
mint daganat: di'himez, wiithrieh; naplony: napló, journal". — Eddig
tart Kazinczy nem teljes és nem is hibátlan fflljegyzése. Látszik, hogy
csak utólag, emlékezetből irta össze.
Szemeskedni, G y ö n g y ö s i 1690 (NySz.). — Nála szenteske
dés am. előrelátás, elővigyázat.
Szemész, B u gá t 1833 (Orv.): „oculista; szemészség: ocnlistica". - Szemészet Fog. (1836).
Szombat ár, horizon. Először Bar. Vm. Tszt. (1807). Ügy lát
szik Bánécziig (Ny. 23:183) senki sem élt vele s nem is került a
kézi szótárakba- — Simonyi ajánlta a „láthatár" helyett Ny. (9: 228).
— Sim. és Ball. Szótárában (1899) megvan; a „láthatár" ellenben ki
van hagyva.
Szemkör, V e r s e g h y 1820. (Lex. 212). Ugyanott látáskor is. —
Amazt Bánóczi József elevenítette föl. Ny. (23:183 cs 223).
Szemköztes, K é n e s s o y A l b e r t 1865 (Hajóz. Msz.): „szem
köztes szél, seliraler wind*. Előbb csakis „szemközti".
Szemle, B a r c z a f a l v i 178". (Szigv.). — Nála a szemle-eső
összetételben fordul elő: „tubus opticus". — Önállóan Knnoss Szóf.
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Szemlélet—S/enflp

(1834) és Tzs. (1835): schau, mustcrung, revue. — Elvonás a szemlél
igéből. — Seregszemle Jel. (2:484). — Könyvszemle, büeiierschau Báli.
(1854). — Továbbképzése: szemlész, inspieient fog. (1845).
Szemlélet, B e n yá k B e r n it 1783 (Okos Elrn. 10. ős 125):
.sokkal nagyobb előmenetelt tennénk minden dolgainkban, ha kevés
ben ragaszkodnánk a körülöttünk levő szemléletekhez. “ — Nála am.
obiectum s ezt igy indokolja: „így neveztem, mivel valami felöl gon
dolkodónk, esrnérö értékünk által azt mintegy szemlélni látszatunk.' —
Kreszneriesnél: intuitus ; ugyanígy Pbil. Szt. és intuitivus, speculativus :
szemléletes, szemléleti, — Ma, mint műszó, beobaehtung Ball. (1800).
Szemöld, K a z in c z y 1814 előtt (Műnk. VII. köt. Gloss.).
Az „öle végezet nélkül
mondja Kaz. Miért jobb így, lásd feljebb
„árny*.
• Szemere diadallal írja. Kaz.-nak, hogy a vakond népies
szóban talált rá analógiát. „Péezelen a vakondok-tórást iwíeRfí-túrásnak hívják. Ua a vakond-túrás jó, nem rossz a vakond is, s tehát e
szerént a szemöldfit a Czinkck s Beregszásziak is eltűrhetik hiba nél
kül”. Ez okból ö a szelindei sem tartotta rossznak (Műnk. il: 120,
157). — CzT. (5 :1220Í megjegyzi, hogy alig van rá analóg példa,
mert nem mondjuk: szúrd, szánd, kőid, szurdok, szándok, köldök
helyett, „azonban a rövidség ajánlatossá teszi”. — Vö. diUongam,
Szempilla, B a r á t i S za b ó D á v id 1784 (SzD. I. és U.)
Gvadányinál szempile (NyHz.). — A ncp nyelvéből.
Szempont, B a r c z a f a l v i 1787. (Szigv.): „visus punetum. —
A Mondolat idejében meg ezt is kifigurázták.
Szemtanú, S á n d o r ls t v á n 1808 (Told.): „testig ocnlatns” —
Az augenzeuge fordítása. — Ugyanígy fiiltanú Pauly 1827 (Polg. Igazg.).
Szemüveg, B a rá ti S za b ó D á v id 1792. (SzD.): pápaszem.
— Sl.-nál vitnun oculare, angenglas, - Ez utóbbinak szószerinti forditása az Érd. Nyelvinüv. Társaság munkájának első darabjában
(1796): üvegezem. „Probálgattya, ha olvashatná, de nem bóldognl;
veszi elé az megszentel, aval elolvassa ’s viszszá teszi a' sebibe'
(165 L). — Szemüvegezni (lorgnettiren), noha már 1845-ben Fog.-nál
megvan, CzF.-ból kimaradt.
Szén. A régi nyelvben tüzet vagy parazsat jelentett; a „kohle“
neve alutí-szé.n vagy holt-szén volt. — Kőszén Sl.-nál (1808): lithanthrax, carbo fossüis. - Szeníteni, rémülni, verkohlen Tzs. (1838).
Szende, T o ld y 1823 (Ny. 10:2171. Nála: gelassen. — Mátray
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(iáhornál: naiv (Phil.).
Tus. (1838): mild, gelind, piano. — CzF.
beismeri, hogy- „a szender, szendereg közismerctfl szóktól vonatott ol,
a mennyiben a szendének csendes, szelíd külseje a szendergőéhez
hasonló".
SandUeni, ssendülni, gelassen maciién, wérdén Tzs. (1838).
Szender, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 13B és Anal. 1: 312).
Elvonás a szmde.re.dik igéből. — Nála: hesperas. — Kunossnál (Szóf.
1834): könnyű álom, schlummer. — Szendereyni Kunoss (1834):
szenderiilni, elszenderítni, eiszenderiihii Tzs. (1838).
Szénkéneg, B n g á tnál (s már előbb Schustornól) az -ag -ey
volt a ehemiában az „oxidok képzője", alkalmasint az „agyág* for
májára. Talán csak ez az egy színkénéy 'maradt meg belőlük, s ezt
is a fillokszéra okozta.
Szennyíteni. Bar úti S za lu i D á v id 1792 (SzD.), „szennyesiteni*. — U. o. szénnyülm am. szennyesedül.
Szennytelen. S án d or I s t v á n 1808 (Told.): immaculatus,
impollntns, mundns.
Szentély, J ó s ik a (Idézve, Ny. 27 :117).
Először Nagy János
Hierolexiconában (1845) sanetuarinm: szenthely, szentély. — Szenthely
már 1832-ben (Társalkodó 107).
Szentesíteni, K u n o ss 1835 (Gyal.): saneüouare. — Szentesítvény: sanetion, woiho Ball. (1851).
Azelőtt megerősíteni (Törv.).
Szenv, B ar ez a fa l vi 1787. (Szigv.): [Nála szrnyv, s hozzá
teszi: „nein szenv, mint a’ hogy néhutt elhibázódott ezen könyvben". —
Önkényes elvonás a szenved igéből; értelme: szenvedés, nyomornság. —
Bugáinál is (Orv.): passió, das leiden. — Él az ellenszenv, luisonszenv,
rohonszenv összetételekben. — Szemes, affectvoll; szenvtelen, affeetlos
Ball. (1854); sőt szemmiét, pathos és szenvületes is Fog. (1845).
Szenvedékeny, G e 1e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.):
qui facile patitur. — A Phras.-ban (1750) patiens; Verseghynél (Lex.
335) pathoiogieum, ellentétben a gyalcorlékonynyal (practieum). —
1miénél (1831. Pliil.i passivitas: szenvedékenység: Fog.-nál (1836)
passiv: szenvedőleges.
Szenvedelem, K a z in c z y (Szemere, Műnk. 2: 259 és Phil.):
passió. — Különös, írja Szemore Kazinczynak 1812-ben, hogy Kovács
(Mihály) a szenvedelemnek mind analógiáját, mind jelentését első hal
lásra kitaláló (Műnk. 3; 83). — Széchenyi is élt vele (Törv.). — Innen

.'104_______________Szenvedély—Szerencsejáték___________________
szenvedelme*: lcidenschaftlich (Fog. 1836); szenveSelmetlemég, apathia
1831. (Phil.). — Megrövidítve : szentelem, szenvelm.es, pathos, palhetisch
Ball. (1864).
Szenvedély, H e lm e c z y (Phil.): passió. — Innen szenvedélyes,
passionatus Kimoss (Széf. 1834). — Szenvedélyeden Ball. (1854);
szenvedélytelen Ball. (1857),
Szenvelgés, S ze m é re. - Kazinczy bizonysága szerint (Pandekt. 5 :11). Nála voltaképen szeneelyyeni. A Törv. Mszt. Érdytöl idézi.
(L. az a/feetatio czikkbeu). Csak 1848-ban jut bo a kézi szótárakba.
Szenvtelen, J ó s ik a 1854. (Zöld vadász): „indolens, impassiblc;Pária Pápainak „fájdalmatlan" szava helyett". — Vö. Ny. (27 :118).
Szépelegni, F o g a n n i 1836 (Szt.) :*„liehkosen, tündéin, süsseln". -- Tzs. (1835. és 1838.) még nincs meg.
Ügy látszik az
„ódolegni* mintájára.
Szépészet, G re g u s s Á g o s t 184U („A szcpcszet alapvona
lai"). Előbb Fog. (1848) az aesthetika: izléstan, disztan, széptan, szép
let". — ElőszBr Ball. (1854) aesthetik: szépészet és Ball. (1867):
szépész, aesthetiker.
Szépnem, F a 1u d i 1748 (Műnk. 20G): nőnem. — SzD., S Í: sexus
seqnior. — A NySz.-ból kimaradt.
Szerelem-gyermek. G o o rch 1804 (Ilonnyi Törv. 1:76):
„Tisztességesebb név a szerelemrgyerniek (kiad dér licbc), mint ama
ezudar fattyú, vagy kocza ncv".
Szerelni, — Először Bar. Vm. Tsztban (1807): „fölszerelés: specificatio; a kézművesek fölszerelése: specifieatio opiiienm. — A kézi
szótárak közül először 188ü-bon (Tzs.): felszerel (hajót), ausrheden;
1838-ban (Tzs.) felszerelés: ansrhedung, ausmontirung, auftakelnng.
— 1857-ben (Ball.) szerelés: instrumentation; ugyanitt felszerelni mir
ausrusten, adjustiren, instruiren is; ellenben Szontaglinál (Math. 1834
eqnipiren: fölszerezni. — CzF.-nál (1865): , leszerel, a mi fölszerelve)
volt, azon szereket róla leszedi. Hajót leszerelni". — CzF.-nál (1870):
„szerelni: bizonyos szerekkel ellát, fölkészít stb." ■
— Szerelvény, einriehtnng, riistzeng Ball. (1872); szerelő, montcur (Révész, Vasúti Szó
tár 1885) ; szerelék, adjustirung Ball. (1872).
Szerencsejáték, M á rto n 1803 (Szt.). — Sl.-nál hazardspiel.
A glücksspiel szószerinti fordítása. — A régi nyelvben házsári és a
hazard spieler: házsártns (XySz.). — Kunosánál (Gyal.) am. lotteria.
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Szerény, K a z in c z y 1811. — A Puky-Balla-féle pályázatra
(1. szellem) küldött értekezése végén így szól: .A modestus a módim
tól ered; a modus annyi mint mérték. De a mérték már egy más
adjectivnninnk által vagyon gyökérül elfoglalva, a mértékletes által, s
a mértékeny azért sem fogott volna jó lenni, mert a kény terminatio
csak az ollyakat illeti, mellyek verbumtól erednek. Szerencsénkre a
magyar nyelvnek még eggy szava vagyon, melLy a „modus“ jelenté
sének megfelel: szer. Ezt vevőm gyökérül s a kemény és fösvény
terminatióját forrasztottam öszve vele'. — 1812 február 14-ikén igy
ir Kishez: „Kern akartam Poétái Berkemet szerénységbői Erdőnek
nevezni*; később (43. 1.); ,a* én tisztclotomre oly méltó, szép és
szerény asszonyod*. — Dessewffy véleménye szerint szerény szép szó,
jó szó, de azt teszi régulier, nem pedig mndeste (Lev 111:39). Ez
észrevétel nem éppen alaptalan, mert a század elején némelyek az
inerdinatmt már szeréntelen-nek is nevezték. (Baranya Várm. Tiszti
Szót. 1807). 11a a szerén!,ckn-Ml a fosztó képzőt elhagyjuk, csak
ugyan inkább a régulier, mintsem a modeste válik ki. A Tud. Gyűjt.
(1818.111:81.) Kaz. igy magyarázza: „A szer és ény alkotórészekből szerke/.tetett össze, a serény analógiája szerint. Ez valóban olly gyönyörű
s egyszersmind olly elkerülhetetlenül szükséges szó, hogy annak el
fogadásától csak az fog idegenkedni, kire a Cháriszok még soha sem
mosolyogtak s ki nem gondol vele, ha nyelvünk pirultával „a nemzet
alaztauk*. - Szerénykedik, szerénytelenkedik Ball. (1857).
Szerep, R a r c z a fa lv i 1787 (Szigv.): „E’ vagy ama’ személy
viselés vagy előadás. Ez a Komédiás nem jól játszotta a' maga’ sze
redét, nem jól adta elő azt a' személyt, a' kit elő kellett vólna néki
adni. Az én szerepem Xagy Sándor leszsz, az ő képét fogom viselni.* —
Dugonics (1803) így nyilatkozik e szóról: „Ez a szó szertől igen régi
magyar szó. Epén azt teszi, a mit a nemeteknél ez : ciné Rolle . . . .
A német Rollnál is jobb a szerep*. (Júlánka, 1:214). — Képzése, ha
csak a biharmegyei helynévre nem gondolunk, érthetetlen. — Szere
peim csak 1845-től fogva (Fog.). — Vendégszerep Tzs. (1835); vendég
szerepelni Honderű 1843 (1:140) és Ball. (1857).
Szerfeletti. — Noha a szer felelt már Hallóméi (1B82) és Faludinál is megvan (VŐ. Simonyi, Hagy. Határozók 2 ; 37), a NySz.-ból ki
maradt. — SL-nál: nimium, valde, immodice, supra módúm; ugyan
ott szer felett vadé : nimiu.s, immodieus. — Tzs. (183h) . szerfölött!,
übcrmüssig.
Szerintezni, S z é c h e n y i 1831 (Törv. Szt. szerint): conforSiii-y Nyelvúiit. Szótára.
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maré. — Tzs. (1838) dőlt betűkkel nyomatja. — Megvan Ball. (1890).
Szerinte*: eonform Tzs. (1838).
Szerkeszteni, B e lm e c z y 1833 (Jelenkor czimlapja). Előbb a
rcdactor mindig szerkeztedé, sőt a Jelenkor számainak legalján még
1834rben is ez áll: szerkezted Helmeczy MiMly, noha a czimlapon
és szövegben (452) szerkesztőt ir. — A szerkeszteni ige megvan külön
ben a régi irodalom nyelvében is : jungere, sociare, copulare értelem
ben.
Szerkeeztmény, composMon Ball. (1854).
Szerkezet, B a r c z a f a l v i 1792. (Tud. magy. 21); structura". —
Egy codexben megvan ugyan, de utóbb nem használta senki; B.
elevenítette föl. — Sí., Kreszn. nem fogadja el.
Szerkönyv, N a g y Ján o s 1845 (Hierolex.): agenda, rituálé. —
Elfihb szertartásos, szertartó könyv Tzs. (1835).
Szertár, llc lin e c z y 1832 (Jelenkor 1:101) magasin. —
Tzs. (1835) zcughaiis '. hadszertár; — Ball. (1851) zcugkammcr ; szertárnok: zeugschaffer. BalLj(1857) am. apotheke: szertári; officinái. —
Toldy (MSzt.1858) rubinét; természettudományi, szertár ;physik.-eahinet.
Szerv, S o m o g y i A n ta l. E szó megvan mái' a Szegeden
1844-ben l,j Szók ozim alatt megjelent s bolondabbnál bolondabb
szavaktól hemzsegő füzetben, fatum értelemmel. A szerző igy adja
okát: „Taeitusként fatum non e vagis stellis, verurn apud principia
et nexus naturalinin eaussarnm. Ez a nexus naturalium caussarum, e
rend az, mit kifejezni akarunk. Én tehát a rend-, a szerbői származ
tatom a fatum kifejezésére használandó szót, hozzá tevén (mint az
eíhőz tettük) a c betűt. Ugyanitt: szerves, fatális, s így van ez Ball.
Fog. Zsebnzótáraiban egész 1848-ig. Mai értelmét Szomere ruházta rá.
1846 június 10-én Írja Szemere Toldyimk; „Apropos, egy áj szóm
van: szerv, orgán‘ (Munkái III.334). Efféle gondolata Bugátnak már
1843-ban volt (Szóhalin. 103); „Cum autem hanc ideám (organon)
hungarus potius per voees szerkeszteni, szerkeszkedni exprimere soleati
ideo eidem e radíré, quae szer est, debuisset per aptum qnoddam
formativum fieri“. — Barczafalvinál (Tud. magy. 13): orgánum, szertetem. — Szerves, szervetlen, szervezni, szervezet Ball. (1851).
Szerzelék, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1786 (Verskoszorá 3; 150)
és 1792 (SzD): „reáadás, toldalék". — ST.-nál: appendix, additamentum,
mániássá.
Szerzemény, G e le j i K a t o n a ls t v á n 1045. — Imre Sándor
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Szorzödmény- Szikár
tanúsaira szerint (Ny. Ért. I. 7:92). — A NySz.-ból kimaradt. — SzD.
Az irodalom e megkülönböztetést nem fogadta el.
Szorzödmény, F o g a r a s i 1893 (DMM.): „pactatio, szerződés;
pactum szerzödmény— Fog. (1848): vertrag, contract.
Szeszély, gr. D e 8 s e w f f y Jó z s ef. (Akad. Ért. 1847 év, 148.)
„Az angol humorban — így ír Döbrentei i. h. — majd élez perczeg,
majd kesernyésség, miként szesze tartja, a ezért is nevezé ezt magyar
ban gr. 1). J. szeszélynek. Ugyanígy a Phil. Míísz. neki tulajdonítja
a szeszélyest. — Ma nem humor, hanem „laune“ .
Szeszes-ital, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD): bor etc. —
SÍ., Kreszn.-nél nincs meg. — Fog. (1836): szeszes ilalok, geistige
getranke.
Szét, F a 1u d i 1848 (NySz.). — Előbb : széllyel vagy széli.
Szétforgácsolni. A régi irodalomban a forgácsolni ige sincs
meg (NySz.); először S á n d o r Istvánnál 1808 (SÍ.), „esztergályozni" értelemben 8 réginek mondva. Mai értelmében, széllyel igekötövel Márt.-nái (1803), zersplittern alatt. — Forgácsolni, spiittam
Fog. (1836); dforgáesolni, clforgáesolódm, absplittem Tzs. (1835).
Szigetelni. — Elszigetel, N é m e tu n g v á r i T ó t h L á s zló .
(Kaz. tanúsága szerint, Tud. Gyűjt. 1818. III.). — Mások a magányoz
igével akarták kifejezni: „magányzotl (isolata) kőoszlopon áll egy
óra___ “ Tud. Gyűjt. 1817. (9 : 121). Vö. Ny. (29 :168).
Szigetelni
Tzs. (1835); CzF.-nál szigetelni is.
Szigor, H e lm e c z y (Berzs. Vers. 1816. X). — Elvonás a szi
gorú melléknévből, mint dombor, gyönyör, nyomor stb. Eleinte mellék
név is: rigorosus (Phil.); de már Kunossnál 1834-ben (Szf.) am.
strenge.
Szigorítani, verschürfen Ball. (1854); ugyanitt ligurosuiu:
szigort vizsgálni, szigorlat, noha szigorölni ige ma is ismeretlen. —
Szigorlatozni egy szótárban sincs.
Szíjazat, P a lu d i (NySz.). — A NySz. szerint maga a szijaz
ige nincs meg a régi irodalomban.
Szikár, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD.): „Hitvány, tsapuptdt, ösztövér, madárhnsú, száraz6. — Sl.-nál szigár, valamint
Kreszneriesnél is, ki a szigorú családjába foglalja. — A nép
nyelvén ezingár is.
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Szilánk—S/.in

Szilánk, B a r ó t i S za b ó I) áv i d 1792 (SzD.). Nála szüag,
szilák alakban és szilánkom továbbképzéssel. — Sl.-nál szilánk am.
gyalu-huliadck. — A nép nyelvéből véve.
Szilárd, Szem ere 181# előtt. (Béres. Vers. 1816:XII). —
Sokat találgatták e szó. képzése módját. — P. Tliewrewk József,
Döbrentei és Pnlszky Ferencz egyező nyilatkozata szerint Ny. (4:
307.,
10:175., 11 : 518) a szil főnévből van alkotva; és pedig a latin
„rohur“ volt az, a mi Szcmcrct e gondolatra Vezette. „Robur“ (mi
kemény fát is, keménységet is jelent) úgy viszonylik „robusttuC-hoz,
mint szil a szilárd-hoz. A csalárd szó formájára készült, maga meg
az Erdélyi János-féle valárd (reális) szónak szolgált mintául. •Eleinte a „solid* másik értelmében is használták: „jobb Ízléssel
választott és szilárdabb színdarabok. (Társaik. 1833 :82). — A szilárdít
és szilárdúl igék a szótárak közül először Fog. (1845). — Szemere
Följegyz. közt megvan a túlérd is: .tolakodó, frech“. (1: 208). Vö.
CzF. • Mint keresztnév, Szilárd am. Constantinus.
Szilvány, F ö ld i 1801. (Terin.): kopoltyúkártya. — Vannak
magyar természettudósok, kik a halakról szóltukban, csupa orthologiahajhászatból a szilvám/ szót nem merik kiejteni, nehogy a ncológia
gyanújába essenek. Igaz, hogy' e szó a nyelvújítás idejében jutott be
az irodalom nyelvébe; lehet, hogy nyelvújításszeríínek is jtetszhetik,
de azért, ne féljenek tőle. Nem gyártott szó ez, a ncp ajkán termett.
Vö. Tsz.: szilvány és szívány is.
Szimatolni, Báró ti S za b ó D á v id 1780 (PM. 2:18) és
1784 (SzD. 229,). Nála fölszimatolni: nyomozni, fürkészni, vizslatni;
Sl.-nál : inquirere, investigare, serutari. — A nép nyelvéből véve.
Ebből elvonva: szimat: az angol „soent\ a vadászott állatok szaga,
a mit a vizsla, kopó megérez (Bérezy, Vad. 1860); ma, ezen kívül
még, szaglótelietség Is*.
Szín-. A „játókszín*-beli szín összetételei: színdarab (Jelenkor
1832: 9); színfal, Honműv. (1833 : 137) és Kimoss (Gyal. 1835 : 22);
színház Széchenyi (Vil. XXVIII.), (Társaik. 1:82); színhely, Fog.
(1836.); szmiyazyaló Kunoss (Gyal. 1835 :109); színköltő, szinkotíészet
Csató Pál 1835 (Társ 10), színkör Széchenyi 1831 (Vil 179) es
Fog. (1845); színlap CzF. (1870); színmii Fog. (1836): színpad (Társ.
1:82): színtársulat CzF. (1870); színtér, secnc Társ. 1834 (301. 1.)
atb. — Bayer József szives közlése szerint múlt századi színlapokon:
theatmm, játékszín, játszó-szín. — Az 1837-ben megnyílt, későbbi
Nemzeti Színház a szinlapon „Pesti magyar 8zínház‘‘-nak van nevezve.

Színész—Szipoly
Színész, S z e ra e r c (Munkái 1:47). — Kazinczynál már 1831-ben
(Ered. Műnk. 1: 305). Neki tulajdonítja Kazinczy is. (Pandekl. 5 :11).
A Társalkodó I. kötetében még' színjátszó, de már 1832. 11. felében:
színészi társasát/ (31. 1.), színészet (74. 1.).
Színezet. Először Bar. Vm. Tsztban (1807) qnalifieata és superficíes kettős értelemmel. — „Colorit* jelentéssel 1835-ben Kunosánál;
ugyanez Szilassynál: színelés, ssinzcs (Phil.).
Sziníteni. Először Tzs. (1838) találom : gar maehen, vagyis szín
rézzé változtatni. Utóbb minden fém reductiója, desoxidatiója is színítés Neudtvieh 1844 (Vegytan, 84. 1.) és Szabó 1848 (Bány.).
Színjáték, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): ludus scenicus. —
Tzs. (1835): schanspiel. — Viszont játékszín: schauplatz. Vö. l)essewffy 1817 (Bártfai levelek 91 1.).
Színkép, B a 11 a g i 1854 (Szt.): farhenhild; színnyomói, farhendruek Toldy liszt. (1858).
Színleg, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 247): „tán szűz marad képleg és szinleg". — Színlegcs Hclmeczy 1832 (.Jelenkor 1: 62): schcinbar. — Tzs. (1835) scheinbar: látszatos, sz.inlett, ál, tettetett. — Fog.
(1836) már megvan.
Színlelni, Fp g a r a s i 1836 (Szt.): verstellen. A régi irodalom
ban csakis színiem, színlelni, s igy még Tzs. (1835) is. - A nép
nyelvéből véve. Vö. Tsz.
Színművész, H c lm e c z y 1832 (Jelenkor 1: 25). Vö. színész.
Szintezni, B a 11 a g i 1843 (Szt.) nivelliren. — Kégi mérnökeink
nél a „nivelloment“ majd estölés (Beszédes, Math. Mez.), majd foldszínlés (Vedres, u. o.); utóbb fekmérlegezés Fog. (1848); lejtmérés.
Ball. (1854).
Színvonal. Először 1851-ben Ballaginál (Legújabb m. szavak):
nivoau. - Színvonalazni, nivelliren CzF. (1870).
A geológiai nivcaukat, minthogy nem vonalak, bajos lévén színvonalaknak nevezni,
Petrovits (iyula, ajánlatomra, színt.ájnlcnnk nevezte 1872-ben (Cotta,
A jelen geológiája).
Szipoly, MA. és IT’. szótárában megvolt ugyan, de az irodalom
nem használta s nem is igen lehetett ismeretes, mert a Moudolal meg
ütközik rajta. — Szipolyoz, kiszipolyoz, aussaugen SirnB. (1899); előbb
kiszipolm BaU. (1881).
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Szirom—Szivar

Szirom, D i ó s z e g i- F a z e k a s 1807 (Fiiv. 7): „petalum a
virágoknál. Ez a szó szirom lexiconunkban (PP.) tészen festett hár
tyát, membratia colorata. Eredetét vehette a syruiatóL a melly az aszszonyok hosszú földig érő vékony fátyolét tette. Megmaradt nyoma
a szíjgyártóknál, a kik szironyaak nevezik a festett bort, mellyel
tzifrázatokat varrnak cs a vadászoknál, a kik az olvadás után „meg
fagyott fénylő havat szimyosnak mondják*. — Szirom, bhunenblatt
Fog. (1836).
Szírt. A régi nyelvben csakis höszirt összetételben fordul elő
(NySz.). — Külön választva SzD. (1784). — Eleinte többnyire mély
hangúnak veszik; Csokonai is (Műnk. Toldv-kiad. 373) a szebhhangzás kedvéért: „ne szaporítsuk azt a sok e betűt, mert most is sok
monotoniát csinál*.
Szittya. A régi irodalomban (Vö. írod. Tört. Közi. 7 : 494) a
népet, kivétel nélkül, scythámk, seylhwiijak s az országot scythiónak
itták s a beszédben minden bizonynyal latinosán is ejtették. A XVIII.
század közepén kezdett Vargyas (Phras. „asinus és bellatrix* alatt)
szittyái magyarokról beszélni ; követik Rajnis (1781), Dugonics (1788).
Virág (1808). A két utóbbi Írónk népszerűségének köszönhetjük a
szittya szó elterjedését, Vö. (Ny. 30:143) és írod. Tört. Közi. (XI. köt.).
Szivacs, B u g á t 1828 (Boncztud.): spongia ; szivacsos : spongiosns. — Márt.-nál (1823) spongyia és spongyás ; Sl.-nál: vízszívó.
Szivar, V ö r ö s m a r t y 1837. (Figyelinezö, II. félév: 110):
„A szipa eddig banya (Vertei) értelemben volt ismeretes, az iró fiatal
ság most cigarró helyett akarja használni. A szipa még a szipákolra
is emlékeztet, mi annyit tesz, mint sűrűén s egészen e dísztelen fogla
latosság gyönyöreibe merülve tobákolni . . . 8 nevezzük most már a
szép, karcsú oigarrót sarjainak! Havannah minden fűszerei bosszút
kiáltanak . . . Tréfán kívül e helyett más szót kellene csinálnunk;
talán szivar ? mivel szivárogva jő fel benne a füst. De ha megmarad
is az idegen oigarro-ncv, nem vesztünk vele ; a szipánál mindenesetre
kellemest)*, Vö. Ny. (25 : 507). — P. Horváth Lázár 1844-ben (Honderű
1:754) a szivar helyett a szivalát ajánlotta a következő okoskodás
sal: „A sok rossz szóknak, mellyeket a purismus kora faragott, egyik
legrosszabbika a szivar, melly cigarót akar tenni. Nem említve, hogy
olly tárgyak, mellv szánk számára van szánva, nevének is lehető legaestheticusabbnak kell lenni, s hogy e kellék a szivarban nemcsak
hogy meg nincs, de sőt ellenkezőleg a szivar második szótagja undor

Szivattyúzni—Szivkópzö
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ébresztő tárgyat jelel; c szó készítője az analógiára sem ügyelt,
különben lehetetlen, hogy a fuvola szó ügyeimét kikerülte volna, rnelly
egyenesen vezet a vele minden képzelhető tekintetben tökéletesen
rokon szivola szóra. Amabban léget füvünk, ebből léget a vele füstöt
szivünk. E szó minden neologiai kelléknek tökéletesen megfelel. Tehát
ciyarró töbhé nem szivar, még kevésbbé szipa, hanem ha tetszik:
szivola. - - Jósika Miklós (id. Ny. 27:118) a szivar szót magáénak
vallja" a W. (Wesselényi?) szipdja és P. Horváth Lázár szít obija
helyett". — A szivar azért győzött, mert legjobban emlékeztetett a
cigarróra. — Először Fog. (1845) szótárában: szivar, szivaroz. — Ball.
(1881): szivarka. — Bar. Vm. Tsztban (1807) antlia sztt'dr-nak van
Szivattyúzni, M árton 1803 (Szt.): pumpen, kiszivattyúzni,
(u. o.). — Sem a NySz., sem Kreszm-ben nincs meg.
Sziveim, F a l n d i (NySz.). — Nála meg- igekötfivel s jelentése
am. szivére venni, vagy, a mint ma mondani szokás, megszívlelni, (Ez
utóbbi egy szótárunkban sincs meg). — Vajda Sámuebiél 1773 (NySz.)
am. elviselni, ertragen ; Szl).-nál (1792) szeretni is. — A nép nyelvéből.
Szivély, D ö b r e n te i 1842. (Berzs. Dán. Munkái 1. 288 és
313 11.): „Szivély, Gemütk, mint hasonlóan névszóhoz ftiggedt ály,
ely raggal: ozikkoly, személy, lapály, ragály, seregély, Erdély (erdő),
vitály (vita), guzsaly, dagály, s az újabb szeszély és kedély (kedvély).
E kedély igen jó, kedv szesszenései jellemzéséhez, de mivel a Gemüth
szív édes ömledte, nyájassága, jámborságában magáról feledkező fel
áldozás, különböztető szó kell. Kedélyes ember azon felöl lehet szívé
lyes. Csokonaiban kedély volt és némi szivélység, Berzsenyiben csupán :
szivély".
Szíveskedés, G y ö n g y ö s i 1700. (Char. Előb. 21): „jó indu
lat, előzékenység". — Vö. Ny. (27 : 253). — Valószínűleg a népnyelvből.
Szívkény, B e n yá k B e r n i t 1783 (Okos Elm. 126) „passió,
1.1. a’ mihez a’ szív felettéb hajol, az eránt gyenge kénnyel is szokott
lenni". — SzD. fölvette a Kisd. Sztrba s innen meg átvette Kresznerics. — Ma szívkéj Ball. (1800).
Szívképző, K a z in c z y 1808. — „Marmontel szivképzö meséi"
ez volt K. egyik müvének a czime. Akkor még a képezni igének „for
málni" jelentése elannyira szokatlan volt, hogy a Mondolat bátran
megróhatta.
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Szivoruya—Szókötés

Szivomya, R a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.); „Is5, rnelylycl hozattatik víz, bor“. A szokatlanságot jelölő csillaggal. — Fog.
(1836): stechlieber, heber.
Szívszorongva, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor, 57): .Hányán
tekintenek szivszorongva házaikra vissza". — A régi „szivszakadva"
mintájára.
Szívtelen. A régi irodalomban csakis szivetlen (NySz.); SzD.-nál
is szivetlenkedni: bátortalankodni.
Tzs. (1835) berzlos: szivetlcn.
szüleien: Tzs. (1838) már színiden is,
Szó. — Összetételei közül: szóbösétj, Márt. (1823); szóesö Tzs.
(1835), azelőtt beszélő cső Márt. (1823); szófejlés, szónyomozás Márt.
(1823): szószék Tzs. (1886), előbb szószólló-szék, predikáló-szék Márt.
Szobatudós, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 244): .szennyes szobatudós". — Tzs. (1835): stubengelchrtc.
Szobor. Igaz, hogy MA., Pí’.-nál (de csakis szótárban) megvan
a statua jelentése; a századeleji társalgási nyelv, ha ismerte, földbe
vert karónak értette. — Innen a Mondolat megbotránkozása a statua
értelmen. — Kazinczy honosította meg: „ón státua jelentést adtam
e szónak s el van fogadva", igy dicsekszik (Pandokt. 5:14).
Szobrász, K a z in c z y magáénak vallja (Pandekt. 6 :14): Szvorényi Szemerének tulajdonítja (Szem. Műnk. 1: 47).
Szobrászat
Fog. (1836).
Szobrozni. B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (S-zD.): eolumnare,
columnatura : szobrozat.
Szócsere, V a r g y a 8 1750 (Phras., trópus alatt). — SzD.-nál: szó
váltás ; Sl.-nál : colloquiiun, discursus, confabulatio.
Fog. (1860):
melonymia. — E mintára : névcsere (Tzs. 1838), eszmecsere (Fog. 1845).
Szójáték. F e j é r 1810 (Logica 34). - - A wortspiel fordítása : —
Pázinánnál szóbeli játék. (NySz.).
Szokásos, F o 1n e s i c a 1807 (Alv. 183). A gebriiuchlich fordí
tása. .Én a régi szerint is, úgyT is, a mint szokásos, tudnék írni".
Szóképző, V e r s e g h y 1820. (Lex. 191). — Egyszerűen képző
nek is nevezi.
L. a szónok ezikkben.
Szókötés, S á n d o r la tv á n 1808 (Told.): constrnctio vocum. —
Ugyanígy Tzs. (1835): syntax. — Fog. (1836) szókötés \. szófűzés.
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Szokvány, B u g á t 1833 (Orv.) és Fog. (1836): gewohnhcit;
szokványos, habitualis, gcwohnt. — Tzs. (1838) és Hall. (1843—1857)
nem fogadja el.
Ball. (1864): habitus, habitucll a bölcsészeiben. —
Ball Kcresk. Szt. (1887) usauec: szokványbuza: usanceweitzen.
Szólam, T h e z a r o v ie h 1812. (A logyika talpkflvci 1820.
Nála voitaképen terminus ; középszólam; medius terminus, végső szóla
mok : extremi termini. Döbrentci Gábornál 1842. (Bcr/.s. Dán. Műnk.
I. köt. 234) spraehc, és csillag alatt hozzáteszi: „nyelv, zunge; szólam,
sprache. (Tg)' lehet szól igéből, miként él. fut, foly, hull. széli, kell
igéből lett: élem, futam, folyam, hullám, szellem, kellcm stb.“ De
Fogarasinál 1836-ban (Zsebsz.) már: szólam, szólomány: die Phrase.
Szólamlani, F a lu d ! 1748 (N'ySz.). Nála mindig meg- igekötővcl, ugyanígy Bíró Mártonnál 1761 (NySx.). — Magában SzD. és SÍ.
Alkalmasint a nép nyelvéből van véve. — Felszólamlás, reclamation
Ráth (1853).
Szolgálatos, M árton 1803 (Szt.) am dienlich; utóbb dienstfertig is Tzs. (1838); Ball,-nál (1890) dienstlich, dieristgefallig, dienstbeflissen.
Szolgalelkűség, 1831-ben (Phil.) servilltas.
Szolgalom. Egyike a legcsodálatosabb képzésű szóknak. Elő
ször Ball. Legújabb m. szavai közt 1851-ben és Káthnál 1853 (lliv.
Msz.).
.VJkalinasint valami Raeh-hivatalnok gondolta ki. — Ügy lát
szik, a szolgdlmány kiszór itharja. Ez eredetileg annyi volt mint „leistung“, de már 1890-hen Ball.-nál egyjelentésű a szolgalommá.].
Szólomás, R aró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD): am. „szólás,
valamint hallomás: hallás". — SL-nál: oratio, locutio, loquela; ngyanitt szólomány is.
Szomj, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.) és Verseghy 1805 (Tiszt
Magy. 126). • Elvonás a szörnyű-, szomjaz-bél. — „Mintha gyémántra
akadtam volna, úgy megörültem, midőn Kazinczyban legelőször kellem-et, Versegliiben magányt, szomjat, éhet. gúnyt . . . találtam*.
-szomj A német -durst és -snoht végű .összetételek fordításai:
vénaomj, Kazinczy (Műnk. 5:185), I’ázuiánnál vérszomjuhozás (NySz.)
hvrszomj Kunoss (Gyal. 30); dicsszomj. yénzszomj Tzs. (1835) tettszomj Ball. (1854)
v 1815 (Műnk.). Nála ma. szomorjáték szó
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morú játék helyett. — Verseghynél 1816 (Aaal.) főnév; traurigkeit,
betriibniss Fog. (1836). — Elvonás a szomorú-ból, mint gyönyör a
gyönyörűből stb.
Szomorújáték, V a r g y a s 1750 (Phras., fabula alatt.). —
PP.-nál még 1801-ben is„Szerzetes játék föszemólyek dolgaikról,
mellynek nagy friss a kezdeti és pompás, de a vége szomorú és ret
tenetes". Kazinczy szomorjátékra akarta rövidíteni, ad normám: dom
bormű. — Rumosnál 1753 (Szedeeziás): keserven játék; Sándor Ist
vánnál 1803 (Könyv.-káz) a tragoedia: gyászjáték, gyászvégű játék.
Szónok, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 127 és Anal. 100):
„Komornok, vnlgo knmornyék ex komra, fortassis et szónok orator,
quod nunc nomen oppidi Szolnok quoquo dicti, et ex szó". Máshol
pedig íg y : „A nők képző az országnak fő hivatallyait jelenti, mint
lálnok, pohárnok, tárnok. A szónok valaha, mikor az eggyik fejedelem
a másikhoz szószóllókat, avvagy orátorokat küldött, az országnak
nagyobb tisztviselői közé tartozhatott" (M. Gramm. 99). — E furcsa
föltevés Szolnok nélkül bizonyosan nem jutott volna V. eszébe. —
Érdekes, hogy a szónoklat a szótárakban előbb van meg (Fog. 1836),
mint a szónokolni Fog. (1845). — Szónokszék Tzs. (1835). — Helmeczy
az oratort beszédnökaek akarta nevezni. (Phil.). — Vö. írnok.
Szór, angustia. lié v a i 1803, „Hoc modo (fesz a feszesből) et
szór radicem, jani dudum deperditam, evolvere, satisque deíinire licot
ex derivatis szoros, szorít, szorul". Rév. (Antiquit. 224). — Budenz,
MnySz. (310) igének véli, a melyből szórós — szoros, valamint tilos =
tilos. Sí. réginek mondja, ugyancsak angustia, klemmé jelentéssel.
Szórakozni.
Kazinczynái (Szemere Műnk. 3:21) elszórni
magát, a sich zerstreuen szolgai fordítása. „l>r. Kovács és Kulcsár
fennakadtak rajta, Ilorvál István jovalton — mint ö szeret szóllaui —
jovalta". — Tzs. (1835) zerstrcuung: elszóróiás. - Szórakozni, szóra
kozottság, Fog. (1836); ellenben Kunossnál (Gyal. 28): szórakodás,
szórakodott. — Elszórakozni OzF. (1804).
Szórend, P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó 1806 (Ért.). Nála am.
Stylus, — Fog. (1845): wortstellung.
Szorgalom, F a 1u d i (NySz.J. E szó meg volt a régi nyelvben
is eura, sollicitudo jelentésben. (Ehr. C. 70). Faludi elevenítette föl,
elvonás útján a sz&rgakmas-ból. — Megvan Wagner Phras.-ban is. —
Sípos (Ó cs új Magyar 1817) szerint nem jó szó, hiszen megvan a
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szorgalmakmság. Elhiszem — írja Kazinczy — ha az ember mindig
gubás auditórium előtt papolna, de néha ódát is kell írnunk. (Kaz.
Szentgy. lev. 315.). — Szorgalom-kocsi (diligcnec) Jel. (1:14).
Szorgolni, szorgolódni. Ez Faludinál (NySz.), amaz Kisfaludy
Sándornál (Berzs, Vers. 1816. VII.). — A nép ajkáról.
Szorgosaim, G y ö n g y ö s i 1700 (Char. 162): am. „szorgossá
válik”. Vö. Ny. (27 :252). Nem igen terjedt el. — Phras. (tumeo czikkbeu) megvan: CzF.-nál nincs.
Szorítkozni, B e r t a l a n f i 1757 (Vil. Ram. 70): „kénköves
részetskék... Öszveszoritkozván, nem kevés melegséget Bzerzenek”. —
Fogynál (1836): sich pressen. — Tzs. (1838): sich einschriinken. —
Ball. (1854): valamire szorítkozik: sidi auf etwas beschranken.
Szorítvány, G y ö n g y ö s i 1693 (Kern. Ján. 543): pressura,
compressus. Vö. Ny. (27: 255). — SzD.-nál: „A fagy szoritványa”. —
CzF.-nál nincs meg.
•
1 Szorozni, Györy Sándor 1832. (Math. Szt.). — A sokssorozás
önkényes elröviditése. — Petiiénél (Math.) a multiplicatio: tnhhszöriizés; lia ez győzedelmeskedett volna a sokszorosáéért, akkor ma alkal
masint szőrözést mondanánk. — Brassai az ismételt szorzást, vagyis
a hatványozást szor-szorzúsnak akarta nevezni. Ny. (8:274). — Szor
zat, szorozmány 1858 (Toldy Mszt.), elöbh sokszorozol is Ball (1854).
Szorulni. A régi irodalomban el nem járult hozzá. — Szótárilag
először Tzs. (1838) elszorul: „heklommen werden”.
A mai elszorul
a szivem, Mártonnál (1803) „elfogódik”. Ez sincs meg a régi irodar
lomban. — Kiszorulni először Faludinál.
Szorultság, F a in di (NySz.): neeessitas, angustiae SÍ. — A
nép nyelvéből.
Szórványos, B u g á t 1833 (Orv.): sporadious. — Szórványos
szigetek, spórádén Ball. (1846). A szórvány egy kézi szótárban sincs
meg, még CzF.-nál sem: de megvan Bugát Szh.-ban : szórvány, mint
melléknév (sporadious).
Szótag, R áj nis. 1781 (M. Helikonra vezérlő kalauz). — Bcnyák
Bernátnál is (Ny. 30 :423).
Gyarmatid (Phil. Műsz.) és Ráth Mátyás
(1. Rájnisnál és a M. Hírmondóban 1780.) tótat-nak akarták nevezni. —
Szótagolni, Bonyák Bernát (Ny. 30 : 423), és SzD. (1792). — A monosyllaba vox Gyarmathinál (Nyelvmester XXVI) „egyhangú szó”.

Szótár—Szörnyeteg
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Szótár, U ú t h M á ty á s M. Hírmondója élesztette fői a PPB.
dictionariumban levő ífólár szót. A M. Birm. 1781. folyamában elő
ször a 187. lapon : „így nevezi egygy tudós levelezőm Magyarul igen
helyesen a Lexint". Azután a 245. 1. Végre a 326 1.: „A Szó-tárt
nem én találtam fel újontan, hanem Beákéi József uram emlékeztetett
reá, hogy Pápai Páriz akkepen teszi ki a Lexieont Magyanil: mert
az ö Zótárjánn kétségkívül Szótárt kell érteni; s az azt valamelly
régibb könyvben fogta úgy írva találni, nem tudván pedig igaz értelmét,
azonképpen a maga Diotionariumába bé-jegyzettc“. — A Debr. Gramm.
(1795) nem helyeselte ; Szaklányi pedig ugyanazon évben ÍMagy. Merk.
44) Így figurázta k i: „nem is nézett ezen Mondolatoknak irolója a’
Magyar Szótárba, mig azokat irta, sem Szó-fábnkába, sem Szó-pintzébe,
sem Szó-tokba. Mert neki az Agyveleje is Szó-lárszekér*.
Szökevény, F a 1u d i 1748 (NySz.). — Három eset közül két
szer szó'kvevénynvk van nyomtatva. — Hőbb: szökő, sziikevész.
Szökő év. - A régi nyelvben csakis szökő napról van szó
(Mátyás ugrása). — MA.-nól az annus bissextilis: napszökő esztendő;
PP. nál bissextilis annus alatt szökő vagy ugró esztendő. — Tzs. (1835)
szökő év. ■- A történeti fejlődés ismerete eloszlatja azt a logikai
nehézséget, a melyet Hunfalvy Ny. (1 : 26) a szökő év kifejezésben talált.
Szökőkút, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.j: „ugró, vizet
fel-lövellő kút'.
Szőlész, 1. dinnyész.
Szőrme. — „Űjabli korban alkotott szó, mondja CzF. : am.
prém, vagyis szőrös bőrkéimé." — Önkényesen alkotott szó : ször-f-me
Vö. érme. — Ball. 1854. évi Szt.-ban találom először: fellwerk. —
Bérezy Vadász-Szótárában szőrmés vad (így): haarwild.
Szörny, B á ró ti S za b ó D á v id 1786 (Verskoszorú; 154) és
Verseghy 1805 (liszt. Magy. 132). Kazinczy terjesztette el s ezért a
kortársak rendszerint neki tulajdonították (Phil). — Elvonás a szörnyű
bb). — Kazinczy így nyilatkozik róla: „szörny monstrum, ungeheuer,
wütherich. Szabó Dávidnak szörnyeteg — és ez is j ó ; a köznépnek
csuda ' A szót talán Verseghyuek köszönhetjük. Szépen festi az undok
dolgot," (Ered. Minik. 1:295). — Tehát nemcsak a szörnyeteg, hanem
a szörny is Barátitól.
Szörnyeteg, P .a ró ti S za b ó D á v id 1788 (M. Mus. 1:58):
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„Keservében diihödött a szörnyeteg annyi jók özönén. — Hogy e szó
csakugyan tőle van s c helyen fordul elő először, bizonyltja Sí. és
Kazinczy (X. Mus. 1:185). — Verseghy szörnyetre akarta javitni,
innen szörnyeteg: monstrosns ; pedig a szörnyeteg szó egész szabá
lyosan van alkotva. Vö. görnyed, görnyeteg. förmed, f&rmeteg.
Szörp, B u g á t 1833 (Orv. és Szh.): „vox partim quod cum
latino syrup elLsis voealibus utcunque conveniat, partim quod lambendo v. potius sorbillando sumi pössit, quod hungarice szörfölni
dieimus: recentissime occasione vorsionis taxae inedicamentorum (1829)
facta.
Tzs. (1835).
Szövedék, K a z in c z y 1812 (Ered. Műnk. 1 : 9fi) : „az ágak
szent szövedéki között, hol philoinela kcserg*.
Szövedékéé CzF.
Szöveg, F o g a r a s i 1843. (Törv. Mfiszótár).
Kovácsnál 1807
(Chemia): szövet, Stcttneracl 1832 (Vált. jog) Szörény, Kunosánál, 1835
(Gy&l.) szövedék. — Sziivegezni Ball. (1864).
Szövet, fn. B a r ó li S za b ó D á v id 1779 (PM. 1 :166) és
1792 (SzP.). — Sl.-nál: pannus, tela, textum, textilé, zeug.
Szöveteg, K a z in c z y Pandektáiban (5 :11 és 14) magáénak
vallja, de Szemeréének is. Kern tudni mit: főnevet vagy melléknevet
értettek rajta. Egy szótárunkba sem került bele.
Szövetkezet. Először Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) liga alatt;
azelőtt csak a szövetség s a szövetkezés volt ismeretes. — Fog.
(1836) bundverein.
Szundítani, szundikálni. B á ró t i S za b ó D á v id 1792.
;SzD.). — A nép nyelvéből.
Szunnyadásom, F a lu d 1 (NySz.). Nála csak a melléknév
(szunnyadalmas) van meg ; a főnév SI.-nál: söpör, dormitio.
Szu
nya!ag Ball. (1857), a régi nyelvben és még SL-nál is szunyáikig.
Szurony, S z o n ta g h G u s z tá v ^834. (Matb. Slszt). Meg
van már 1833-ban is : „szuronnyal (bajonette) ellátott puskák' (Társ.
2 :277). — A panganét régi magyar neve : péter-kés (SzD.); ugyanitt
kard Öcscse, kard fin is. — Bar. Vm. (1807): puskatör.
Szúrt, B a r é t iS z a b ó D á v i d 1784 (SzD.): „Szenny, motsok,
korom*. — Elvonás a nép ajkáról vett (ssurtas) melléknévből.
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Szusz, P é t he 1797 (Gazd. 68): „a hideglelést a szuszáról
megtudhatod". — A nép ajkáról.
Szűkkeblű. Először Tzs. (1835) találom c kifejezést „engbriistig*
alatt, kislelkü értelemben.
Szükségeim, Im re J án os 1831 (Phil) szükséglét: neeessitatio. — Szükséglet, bediirfniss Fog. (1845).
Szükségtelen, P é t he 1797 (Gazd: 313).
Sl.-nál: non
neccssarins, supcrvaeaneus, superfluus. — Phil. (1831) szükségetlcn is
eontingentia alatt.
Szűkület, B a rrtti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Sl.-nál:
egcatia, egestas, inopia, necessitas. — Az orvosoknál: vercngerung. —
Egy szótárunkban sincs meg.
Szülékeny, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645. (NySz. a tengiszékeny alatt): fcrax, fctilicas, fruohtbar.
Szülemény, F a lu d i 1748 (NvSz.). — Megvan a Jord. C.-ben:
Faludi, Orczy elevenítik föl. — Előbb: szülés, szülött. — SzUlemleni.
Bugát 1833 (Orv.) somot producens : szülemlű. — Szülemedni: progenerari, nasci. — A két utóbbi alkalmasint a nép nyelvéből.
Szülész, B u g á t 1828 (Boncztud.): „obstetrieator ; szülészség:
obstetricia*. — Szülészet Tzs. (1838). — Ugyancsak Bugáinál 1833
(Orv.) domus pucrperarum: szülház; utóbb szülde (Sah. a kóroda ezikfeben); Ball. (1846): szülsmház.
Szünet. — B a r ó ti S za b ó D á v i duál (SzD.): törvényszünet,
fegyverszünet, oskola-szünet (222); bérlet,szünet Ball (1846); nmnkaszüne.t
Tzs. (1838). — Szünetjel Márt, (1803): szünetelni, pausircn Tzs. (1835).
Szünnap, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). — Nála voltaképen
„szünnep: vacatio a studiis. Júliusban kezdődik a szilnnep, a vákátzió."
— Az ünnep mintájára. — Még Kresziieriesnél is Így: „Újra hozzá
fogtam a fordításához a tavaii (1801.) szwm ipckbai(A Császárok
1806: IV.); de már Dugonicsnál 1787 (Etelka, 39 1.), Georchnél (Ilonnyi
Törv.) és Márt. (1803) szünnap. — Dugonicsnál (uo.) szünnaplás is. —
Szünidő 1832 (Társ. 340) am. pausa, de Jelenkor (1834,117 1.) már
ferien is. - Szünóra Fog. 1836.
Szüntetés, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). - Sl.-nái:
procurata cessatio. — A legújabb időben, a Budapesti Szemle után,
az angol „strike* lefordítására kezdik használni.

Sztirkiilet—Tag-osztály
Szürkület, B a r c a a f a lv i 1787. (Szigv.). Hozzá teszi: „Erdélyi
szó. Nap’ lementte után vagy fel költte előtt való homályosos vilá
gosság”. Előbb ismorctlcn az irodalomban*. — SzD., Sí.

T.
Táblázat. A régi irodalomban csakis getafel, tafclwerk; „a
mennyezet táblázata”. (NySz.J. — „Tabella* értelmében Ball. Telj.
Szt.-ban (1873); táblázatos Ball. (1881).
Tábornok, B a r e z a f a l v i 1787 (Szigv.). — Nála tábornok
am. feldraarsclial. — Sl-nál castrorum motator. A harminczas években
Helmeczy a Jelenkorban (1832) és Tzs. (1835) helyettesíteni akarták
a tábornagy-gyal; még pedig igy: „generál”, tábornagy; „generallientenant”, altábornagy; generalmajor: tábomagyi őrmester; generál
litiit: tábor-nagyság. — fog. (1838) már tábornok: generál; tábor
szernagy; fcldzeugmcistcr; tábornagy: foldmarschall. — (Jelenk. 1:182)
tábornoki őrnagy: generalmajor. — A vezér-őrnagy először Kiss
Károly (Hadi msz. 1843).
Táborszer. A „feldequipage, beergerath* SI.-nál tábori egyetmás. — Tzs. (1835) táborszer s innen (n. o.) feldzengmeister: tábor
szernagy, előbb ugyanez hadi tármeskr Márt. (1823). — Táborkar,
generuletab Ball. (1851).
Tágadalom, Gyöngyösi 1700 (Ohar. 205). Vö. Ny. (27 : 254). —
SI.-nál: lcnimcn. leninientmu. levamen, relaxntio. — CzF.-nál nincs meg.
Tagadólag, V e r s e g h y 1820 (Les.)negative. — Tayadólagos
negativus 1831-ből (Pliil.).
Taglalni, K u n oss E n d re T834. (Szófiizér). — U. o. tag
lalni. Jelentésük: zergliedem, zergliederung. — Már SzD.-nál (1792)
taglat: analysis.
Taglejtés, H e lm e c z y 1833 (Társ. 195). - Hicrolex (1845):
gesticnlatio; Ball. (1847); gcbcrdung. — 'lagjáték Ball. (1864).
ben.

Tagositani. — Először Tzs. (1836), de csak „begliedem* értelem
- „Commassiren* jelentéssel Fog. (1845). — Vö. tag-osztály.

Tag-osztály, (Játh y Is t v á n 1837 (Társalkodó, 1837. 17. 1.).
A földbirtokok coramassatiója a XIX. század első negyedében nálunk
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még új fogalom volt; a század elején megjelent szótárak még nem
ismerik. — Az 1886. évi törvény, az akkori írók nyomán, öszvesitésnek, Fog. (1836) összvitésnek, Jelenkor 1833 (512) össztömegítésnek,
80t Ball. (még 1846) tömegűénnck is nevezi.
Tagozni. — A régi nyelvben a tag főnévhez csak az -ol ige
képző járult. (.NySz.). — Az -oz-ra első példa Baranyamegye Tiszti
Szt.-ban (43 1.) tagzat am. deputatio. — Maga a tagoz ige először
Ball. (1847) gliedern alatt; tagozatos, gegliedcrt Ball. (1857): végre
a tagozat mint nyelvtani műszó glicderung alatt, Toldy Msz. (1858);
tagozotlság: artioulirtheit (u. o.).
Tagtárs, M árton 1803 (Szt.): mitglied. - Tagság Ball. (1890);
CzF.-nál nincs meg.
Táj-. E szó, noha már MA.-nál is megvan, a régi irodalomban
csakis rágós alakokban (tája, tájban, tájon, tájig, tájt) fordul elő, s
e szerint szó-összetételekre sem használhatták. — Első e nemben
égtáj SzD.-nál; azután tájas (conflnis), tájszó, tájszólás 8I.-nál (1808);
tájkép, tájfestmény, tájrajz Kimoss (Szf. 1834); tájtmzéd, tájnyelv
(Tzs. 1838); tájdivatos (Ball. 1857); tájejtés (Ball. 1884).
Tájékozni, V e r s e g h y 1820 (Fez. 329). Nála voltaképen tájékítani. „Magát tájékítani, sich orientíren*.
De már 1834-ben (Phil.
Mfisz.) tájékozni is. Ugyanitt tájolni, tájozni, tájékosüani is. — Kunosá
nál (Gyal.) orientiren; irányozni; Tzs. (1835): „magát elintézni, el
igazodni*. — Tájékozatlan, tájéJcozódni (Ball. 1890).
Tajkos, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.); „testudo, tekonös
béka*. Mindenki önkényes szófaragásnak tartaná, ha nem tudnék,
hogy már a Beszt. Szt.-ban megvan testudo; tolyakas. — SÍ. bizo
nyosan a néptől hallotta. — A Tsz. nem ismeri. — Legközelebb jár
hozzá a beregi tajgós": a ki a lábait járás közben összesúrolja, csám
pái*. — Tajkos : schiidkröte (Tzs. 1838), sőt az állattani íróknál táj
kor és tajkonc is Ball. (1872).
Tájoló, tájlat, S z t o e z e k J ó z s e f 1858 (Toldy, Tud. Msz.).
Amaz : boussole, compass ; emez situatío; tájlatrajz: situationsplan. —
Értekezéseiben előbb (Term. társ. Évk.) tájold alakban irta. — Tájtű,
magnetnadel (Ball. I-egúj. m. szavak 1851).
Tájszó, S á n d o r Is tv á n 1808. (Sí.): „Vox provinciáé propria“. Ugyanez Verseghynél (Les.): megyebeli szó; utóbb környékszó
(Phil.); Pukynál (Bonni"törv. Szt. 1830)! tájjékszó.

Tájt, II e 1in e e z y (Berzs. Vers. 1816. X.) — Elvonás a tajték
ból, mint Kazinczynál árny az árnyékból. — Talán népies.
Tajtékozni. Bizonyára a nép nyelvéből. Tzs. (1835).
Takarékpénztár, F á y A n d r á s (Törv.). — Jelent. (2: 43). —
Széchenyi takaréktárra (Törv.), a nép takarékra rövidítette. — Taka
réktűzhely (sparherd) Ball. (1864).
Tákolni. A tdk (bőrfolt)-ról azt motidja Helmeczy, hogy a táj
nyelvből vették (Berzs. Vers. 1810. XLÜ.), noha már lT.-nái is meg
van appendix, znsatz értelemben és SzD.-nál: „bőrfolt a kiszakadt
bocskorban". Ugyancsak SzD.-nál: tákolni, tákozni: flicken Fog. (1836).
— Tákolmány, noha közhasználaté, egy szótárunkban sincs meg.
T alaj, B a r e z a f a lv i 1787 (Szigv.): hála voltaképen talaly:
„A’ háznak az alja belől; a ház földje: páclimentorti \ — Alkalmasint a
talp-alj önkényes egyberántása. — SzD., Sí. néni fogadja el. — Meg
van azonban : fnssboden, talaj; fnssteppich, talajszönyeg Tzs. (1835);
ugyanígy Ball. (1843): sőt talajhoczka, parquet Ball. (1846); mindezek
még (Ball. 1857) is, de itt már erdboden is, pl. homokos talaj: dér
sandige bódén. — Talajvíz Ball. (1881).
Találka. A „rendez-vons” az 1848 előtti szótárakban : „jöjj-oda,
találkozás, légyott” (1. ezt); de már 1854-ben (Ball.) találka is. Ez
talán az egyetlen példa kiesinyitőnek az igetőhöz fiiggesztésére.
Talány, H e lm c c z y. 1816 (Berzs. Vers. Vili) tál vagy talány:
acnigmá. — Alkalmasint elvonás a talánozni, talányozni igéből. L.
ezt Sí. — Képtalány Fog. (1848).
Tálcza. A regi nyelvben (NySz.) tálcsa. — Mai alakja először
Sl.-nál: tálka, tálcza, iácza.
Talp-. Mielőtt az alap- összetételei annyira divatba nem jöttek,
a század elején a talp- összetételeit kísértették meg. Verseghynél
(Lex.): talpállítás, talpért!, talpértemény, talpszer, talpigazság, talp-ok,
talpregula. — Talppont, talpvonal Tzs. (1838) slb.
Talpazat, B a r ó t í S za b ó D á v id 1792 fundamentum. Uo.
talpalat is. — Sl.-nál: talpazni, basim ponero, fundamentum colloeare.
Tám, R é v a i (Autiquitates. §. 125). „A tám, ortus, oriens, deduetnm est támad. Séd iám pro ortu et oriente, somén primigenium, est
etiam apud hebraeos”. Ma már csak össztételeibeu él: támpont
Szn.v: Nyelvújít. Szótára.
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(Királyföldi, 1846): támfa Ball. (1864); támfal Ball. (1872). — Külön
béi! a tóm „pult'-ot is jelentett. (Tas.)
Támla, J ó s ik a 1853 (Nagyszeb. király!).): „tálhoz támasztható
fogas; támldsszék, régen karosszóknck mondották, a zsellyeszék is
igen régi 8 tesz hordezéket.“ — Különben megjegyzendő, hogy a
támla már P. Horváth Lázárnál 1843-ban megvan. (1. okadatolni alatt) —
Vö. Ny. (27:118). — Uo. lámlány: fauteuil.
Támolyogni, K isfaludy Sándor (Berzs. Vers. 1816. 1*11). A nép ajkáról.
Tan, Sá n d o r I s t v á n 1808 (Sokf. 9:53): „Nála tanhely össze
tételben. „Tankéin: sehola, tanítás és tanulás helye“. — Elvonás a
tanít és tamil igékből. — Önállóan Helmeezytöl vagy- Forgó György
től. „Cwii scientianim vastus numerus — így szól Bugát - antea
sesquipedali vocc tudomány adjecta fuerit hungariee redditus: liine
ut malo huic mederemui', apud Garoliun Kisfaludy- hyemis tempóm
vespertinis horis convenientes, consiüum agítavimus de breviori quadam et magia rotunda voee üli nirnium longae substituero; cumqne
latinorum voci üoetrina, et germauorum Lehre, Tan nostnim eou verborum íaeitni et tanulni radix optime cohaercnt . . . idco hoc eontenti,
inihi erat eum ipso in médiám prodeundum in opere mea Éplan (1830)
appellato: ovenitque eo, nt quantum intermedio tomporé a malevolis
persecutus sum, qui praedietum opus libenter Ebtan vocitarunt, tantum
ab sliis sanae mentis imitatus, numerus seientiarüm per tan formatorum
intra breve tempus adeo inerevit, ut mihi ipsi janija.m nimium esse
videretur, — Quantum recordor, qni primus hane voccm proposuit, vei
Georgina Forgó eomitatus Pcsticnsis physieus solidissimi characteris
vir vei vcro^Minhael Helmeczy erat.“ (Szh. 111.). — Tzs.-ban (1838)
még dőlt betűkkel.
Tan-. — Összclélelei közöl: tananyag Ball. (Telj. Szt.): tandíj
Ball. (1857); taneszköz Tzs. (1838); tanév Fog. (1848); tanfelügyelő
Ball. (1881); tanfolyam Fog. (1845); tanintézet- Nagy J. (Hierolex.
1845); tankerület Ball. (1890); tanköltemény Ball. (1854); tanköltészet
Ball. (Telj. Szt.); tanlcönyv Ball. (1843); tanmenet Ball. (1857); tanmód, tannyelv Ball. (1881); tanóra, tanoszlály Ball. (1851); tanpénz
Ráth (1853); tanrendszer Fog. (1848); tanszabadság, tanszak Rátll
(1853); tanszék Kiss M. (1844); tanszer Tzs. (1838); tantárgy Ball.
(1857); tanterem, tantestület Ráth (1853): tantétel Fog. (1848); tan
ügy BaU. (1854) stb. stb.

Tan- Tánczmnlatság
-tan. — A különféle tudományok megkülönböztetésére Rngát
alkalmazta előszűr: éptan (diaetetica) 1. lan alatt; nyomban követték
Helmeczy és Kunoss, amannál: alaktan (Jelenk. 1884:99), ennél:
állattan stb. Gyal. (1835), s azután egy végc-érhetetlen hosszú sor:
alaptan, boncztan, élettan, embertan, erkölcstan, fénytan, földtan,
hangtan, hittan, hőtan, írálytan, ismerettan, kortan, kórtan, légtüneménytan, lélektan, madártan, mértan, módszertan, mondattan, nnítan, növény
tan, nyelvtan, őslénytan, számtan, széptan, természettan, tortán, tör
léuöttan, verstan stb. stb. Ball. (1890). — Utolsó éveiben Bolyai János
egy nniversalis tankönyv írásához készült, melynek ezime tan-Um
(tanok tana) lett volna — Vö. Adal. (201. L).
Tanácsk ozmány, F o g a r a s i 1845 (Szt.): eonferenz.
Tanácsnok, B a r e z a f a l v i 1787 (Szigv.): „konziliárius**. —
SzD.-nál *gal. — Kazinczy 1803-ban Így ir Szentgyörgyinck (Lev.
3:172): „Barezafalvi Szabó Dávid szükségtelen szókat is csinált és
nevetségeseket. Minek a kuffert (ooffre) s a Gárdistát (Testörző)
bőröndé és Belürmészncí nevezni ? S e monstruosus szókat mi justificálhatja? De a kétszáz rossz, rút és szükségtelen közt volt 40 jó,
s azokkal élni igen is illő. Bizony Dcbreezen mondhatja a mit akar,
de a Secretárius csakugyan örökkön örökké Titoknak marad, sőt a
Consiliarius ja Tanácsnok s a pagina lap vagy oldal, Debreczounek
a Grammatikusai protestálhatnak, a hogy nékiek tetszik.' — Ma má.r
visszatértünk a régi jó tanácsosra.
Tanár, F o g a r a s i 1833 (DMMSzkz XIH. és Széf. 1834, 68):
„Doctor. tanár mint ductor, vezér; doctor jnris: törvénytanár'. Nála tehát doctor; ugyanígy Tzs. (1838).- Nem sokkal utóbb Fog.nál Bugát a tanár szót a professorra ajánlotta (Tsch. 1836, 481), a
következő okoskodással: „Tanár est vox temporibus rocontioribus
per Helmeczyum (?) pro doctore exprimendo, male produeta; quae e
radice voois tanitni et formativo ár, vei potius itidem radiee vocia
árasztani eomposita, tan-áraszló, doctrinae communieatorem significat, qui hodienio aevo non doctor séd professor est, nnde nos voce
tanár semper tantüm pro exprimendo unice professore utimur'. (Szh.
422). — Egész 1850-ig küzködött a doctor és a professor a „tanár*1
qfjvért ; utoljára is a lanárasztá győzött. Vö. tudor
Tánezmulatság. F o ln e s ic s 1807 (Alv. 10). — A tauzuuterhaltung szó szerinti fordítása.
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Tánczrend—Tanulság

Tánczrend, C s ató P á l 1833 (Társaik. 69): a tanzordnung
fordítása.
Tanoda, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.): » Tanoda, kissebb
Oskola, mellybcn tsak a’ Logyikáig tanítanak, azt kivevőn ; tanodalom,
akár mellyik nagyobb Oskola, mellyben a’ Logyikától fogva más fel
jebb való tudományokat, akár tsak némellyikct akár mindeuiket tanít
ják".
SzD., Sí. nem fogadják el; a Mondolat kifigurázza, de Ilelmoczy (Törv. 412) fölkapja s belekerül a szótárakba (Fog. 183G).
Bugát így nyilatkozik róla : „Tanoda, schola, est vox e radíré verhorum tonitni et tanulni, atque formativo loconim oda. eomposita, sím
tempore per Thewrewkium turpiter elusa, nuno tarncn iám regnotenus
usn veniens". (Szh. 422. Vö. P, Thewrewk Józs. : Beretvélkozó tükör.
1833 : 47J. — A székes fővárosnak már öt reáliskolája van, s csak
egy Reáltanodája.
Tanoncz, B u g á t 1830 (Éptan, 2. 1.). Nála cptanoncz am.
hygieologus, tehát szerinte tanoncz az, a ki valamely ínn-nal foglal
kozik. Mai értelme Fogarasinál 1845 (Szt.): lehrling, schiiler. —
„Ismerve szótári tisztemet, mondja Ball. (1857, Előszó), meg az utá
latos tanoncz szónak is helyet kellett adnom, mert e szó már székire
használtatik.
Tanrend, Im r e Ján o s IM I (Phil. Mfisz.). — Nála am. rnethodus, vagyis a tanítás remije és módja. — Mai értelmében először
Kelemen Béla Zsebszótárában (1897); pedig ismeri minden tanár,
tanító és tanuló legalább harmincz esztendő óta. Vájjon melyik iskola
élt vele először V
Tantorv, B u g á t 1839 (M. Akad. Évk. 5 :138). A szótárak közül
legelőször Ball. (Legújabb in. szavak 1851) veszi föl. — A „lehrplan“ 1834-ben (Jelenkor: 111) még iskola-terv: „az líj iskolatcrv
igen szabadclmü s alapos műveltségre irányzó".
Tanújel, 1831 (Phil.) specimen : — Fog. (1836): beweis, merkmal.
Tanulmány, lia r ó t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.).
Barczafalvinál 1787 (Szigv.): „Tanulni való dolog; pensum." — SzD.-nál
„tanulmány vagy tanulmány"; Sl.-nál: dortrina, scientia, stádium. —
Kunossnál (Széf. 1834, 68): tanulmány am. disciplina; ellenben tanítmány Bugát (Boncztud. 1828) a doctrina ; Fog. (1836) csak a stúdium :
tanulmány. — Tanulmányozni : stűdben csak 1846 (Királyfi 301).
Tanulság. A régi irodalom nyelve nem tett különbséget a

Tannltság Tapogatózni
tanulnál/ é« tanúság között. Vö. NySz. — Sándor István (1808) választja
őket külön; amaz nála : rtnetrina, eruditio, studium, ez pedig testimoninm. — Tamíságos a régi nyelvben am. jártas: „a zent yrasban
tanwsagor (NvSz.). Tanulságon, lehrreich, belelirend Tzs. (1835). —
Lovász Ilire 1835-ben (Ért. 51) egyáltalában rosszalja a tanulság szót.
Tanait ság, F a 1u d i (NySz.). — Nyomban utána rendtársánál,
Hányák Bfrnátnál 1783-ban : „ha a józan tauultságnak izlelete jobban
volna elterjedve az emberek között* (Okos elm. 3.).
Tanúsítani, K un os s 1885 (Gyal.): lestificari. — Azelőtt:
bizonyságot tenni. — Tanúskodni Debr. Törv. Szt. (1837). — Tanú
sítvány: testimoniales Hív. Msz. (1845). — Tanúzni Fog. (1845).
Táp. R é v a i (Antiquitatos §. 29). „ Alimcntum ct nutrimontnm,
aptum sane vici nőmén, umle scilieet ista suppeditari solent. Hoc autóm
v&lere palám est ex deriváló inde verbo táplál, qnod adjccto affixo
formativo ita prorsus natum esse faraié quisquc advertet; ut a szám
verbum múmiái; a szem verbum szemlél“. Innen a Kossuth Pesti
Hírlapjában az alumneum magyar neve : lápda. (Törvtud, Müsz.). —
Bugáinál Boneztud. 1828 és Orv-. 1833) táp. ellj'lus; tápanyag: ma
téria eliylosa: tápcsö: ductus thoraeieus; tápedények vasa chylifera. —
Fog.-nál (1845) tápszer: iiahrungsmmel. - Ball.-nál (1846) tápintézet,
alumneum, eonvict.
Tapintani, B e n y á k B e rn á t 1783: reátapint (Okos Elm.
10) ; „Lágyadonn tapogatni, tsak alig érni, illetni, érinteni*. Szí). (1.
és II.). — A nép nyelvéből véve. — A mai tapintat (taet) 1832-ben
még tapintás. „A tapintás, mellyel eddigi koimáuyvitelében kimu
tatott*. (Jelcnk. 605). — Top intet (Tzs. 1838); tapintatlan Ball. 1846;
tapintatos SimB. (1899).
Táplálók. A nutrimen, nntrimentum a régi nyelvben táplálót
MA., PP. (A XySz.-ból kimaradt). — Révainál táp; Versegbyuéi
tápla (Tiszt. Magv. 1805): SzD.-nál (1792): tápláhuány; (Tzts. 1836):
táplálék. - Ugyanitt nakrhaft: táplődékony.
Táplálkozni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „ali, nutriri,
vietitare, se sustentare, focillare.* Nála voltaképen táplálkodni. Vö.
föntebb k'málvány czikkünkkel. — Bugáinál 1833 (Orv.) nutritio: táp
lálkozás. — A régi nyelvben táplálódás; még SzD.-nál is így.
Tapogatózni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.); „maim
praehensere v. investigare, serutari* ST. — A nép nyelvéből.

Taps—Tárgya
Taps, B a r c z a f a l v i 1787 (Szígv. 2:361). lapuul igéből. — Tapsoncz Ball. (1857).

Elvonás a

Tár, B e r t a la n f f i 1754 (Kereszt)’, bölcs. 7): .jóságoknak
tárja1 és Kalmár György 1770 (Prodromns 421), Vö. Nv. (29: 167).
Elvonás a tárház, tál-szekér (NyBz.) régi szavakból. — Összetétel utó
tagjaként már 1767-ben Bőd Péternél (PPB. lexieon), alkalmasint a
szó-tárházból a ház elhagyásával.
Erre a mintára készült már a
XVIII. század végén és a XIX. elején: fegyvertár (Debr. Gramm.
1795 : 323), kinestár, könyvtár, levéltár (Georch, 1804), magtár, törvény
tár (Georeh), tudománytár (Kreszn.) ; czimlár (Jel. 2 : 229), okmánytár,
M. Tud. Akad. (1857); pörtár Kimoss 1835 (Gyal.); példatár Ball.
(1854). — A Debr. Gramm. (id. h.) erősen czáfolja az ilyen össze
tételek helyességét (323 1.).
Tárcsa. Először Bar. Vm. Tsz.-ban (1807) méta alatt. — Horvát Endre szerint (Árpád, 485) kisebb szerű paizs : pelta. — Tsz. (1838)
Győr megyéből közli: tárcsára lőni, czélba lőni. — Vö. Ny. (11:513). —
E szónak a bányászat mai műnyelvében nagy szerep jutott.
Tárcza, H e lm e c z y 1834 (Jelenkor 455): ..külügyi tárcza
(portefemlle)-.
Tus. (1835), bnettaselie am. tárcza, dőlten szedve. —
Fog. (1836) tárcza: brieftasehe, portefeuille. — Talán csak az utóbbi
értelemben van Helmeczytől. — CzF. szerint: „helyesen alkotott s
általánosan divatba jött ujabbkori szó; a fórból cza kicsinyzővel ké
peztetek. — Tárczaczikk Ball. (1872).
Tárgy, D e c s i S ám u el 1790 (Vö. Ny. 30 : 289) és Horváth
Ádám (Psyohologia 1792). Vö. Phil. Miisz. A szó régi, de még PP.nál is csak ,meta, ziel, zíelseheibe' értelemben. (Vö. „Ha madárra tár
gyalsz, ne pöngesd íjadat”, km. Dug.). Az objektumra addig nem
volt megállapított szavunk. Apáczai: előtte levő dolog-nak, Barezafalvi
előzmény-nek, Bárány (1790) ó'tlöny-nek, a KisdSz. oUemény-mk vagy
ötfef-nek akarta nevezni: másfelöl Kovács Mihály (Chemia I: 152) a
tárgyon matériát akart érteni, így: hévtárgy — caloricum, cízláryy —
hydrogenium stb. Tárgyalni még 1838-ban is (Tzs.) am. zielen, de
már 1842-ben (Fog.): pertractare, verhandeln.
Tárgymutató 'Tzs.
(1835) ; tárgyeset Ball. (1854); az utóbbi szenvedő Fog. (1845) vád
eset Ball. (1857) cs vádló eset Gyarmatby 1794 (M. Nyelvin.).
Tárgyas, V e r s e g h y 1820 (Lcx. 316): objcctiv. S im on
Flórén tn él 1833 (Társaik. 245) tárgyas am. reál; tárgyas iskola:

Tárgyazni—Társadalom
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reáliskola.
Ball. (1890): mit objcct verseken, objcct enthaltcnd
tárgyiig ragozás. Ugyanez CzF.-nál: tárgyi ragozás.
Tárgyazni, tárgyazat, B a r ó ti S za b ó Dávid 1792 (SzD.) ;
pro nbjooto habét Kmszn.; object, snbstrat Fog. (183B). — Bar. Vm.
(1807) am. planum; arehitcctonicnm planum: építményi tárgyazat.
Tárgyilagos, objectivus, Fogarasi 1833. (DM. Müszókönyv). —
Tárgyaltig, objective, már 1813 előtt. (Mond.); lárgyilag Stettner
1832 (Vő. -lag-leg); tárgylagos Kunosa (Gyalulat). A mai tárgyúmt
Rrassai hozta forgalomba: (JzF.-nái még nincs meg.
Tárlani, Baróti Szabó Dávid 1784 (S/.D.); aperire Kreszn.Kitártam Kónyi 1786 (Paraszt ember, 268).
SzD. nél tártaim is. —
Tárlat: Öfinung Fog. (1845). — Ha jól emlékezem, Brassai ajánlotta a
kiállítás helyett a tárlatot. Műtárlat Ball. (1857). Képtárlat Ball. (1872);
világtárlat Ball. (1881); tárló (sehaukasten) még egy szótárunkban
sincs meg. — Tárasztani, öffnen; tárulni, kitárulni, síeli öffnen Fog.
(1836); feltárulni Tzs. (1838).
Tárna, S za b ó 1848 (Rány.l: stollen; átlátná: erbstollen. —
Ha jól tudom, Kiss Károly volt az első (Had. Msz, 1843), a ki az
akna második szótagját képzőül vette s vele a sappé lefordítására,
az előbb használt árkolat helyett, gátna szót alkotott. Kzontagh, Baricz a
sappeur-t árkásznak (Matl).), Kiss gátnásmak nevezte. Ezt a példát
követték a selmoczi tanárok, mikor a ,,st<>Ileu"-t tárnára, a Bgrubc“-t
vájnám keresztelték. A többi elpusztult; a tárná megélt.
Társ. — A régi nyelvben az efféle összetételek, mint bajiam,
mkóla,társ, pályatárs stb. épp oly furcsák lettek volna, mintha ma azt
mondanék: betegségtárs, gimnáziumtárs, úttárs. — Bajiam Bőd Péter
1707 (PPB. Gloss.) contubernarins: paj-társ. baj-Uírs. — A régi nyelv
ben (NySz.) csakis pajk-társ, paj-társ, pajtás. — Látnivaló, hogy a
régi paj-társ eredetét Bőd Pélcr nem ismervén, tudákos népetimologiát
követett el, a mikor az eltorzultalak vélt alakot bajtársra, javította ki.
Ez a .kijavítás” nem a nyclvújitáB korában történt tehát, s nem is
nyelvújító müve, a miként Thewrewk Emil (Hely. Magy. 32) gondolta. —
Vő. Ny. (19 : 484). Erre a mintára : érdektárs Fog. (1833); laktárs Tzs.
(1835) stb.
Társadalom, B a r c z a f a l v i 1786 (Hirm.) Alkalmasint a soka
italom mintájára. — Nála .kollégyiom". — Utóbb Casino is (Fog. 1836);
majd pedig ezéh, gonossensebaft cs a mai társulat (Tzs. 1838): ugyanitt
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társadalma* gesellschaftíich. — Mai elvont értelme, előszűr Helmeczynél (Jelenkor 3 : 54$) : „Franoziaországot társadalmi (soeialis) revolutiótól ója-.
Társalogni, F o g a r a s i 1845 (Szt.): conversiren, — Különben
már a Honderűben is (1843. 1:27). Előbb csakis társalkodni. — Tdrsalda,
casino Királyföldi (1846).
Társas, B a r ó ti S za b ó I)á v id 1792. (Kisd. Szt.) SL-nál:
.soeialis, sociabilis, ad societatem pertinens".— Társas egyház:
ecclesia collegiata 1807. Pest. Vin Tiszt. (190). — TársasOani megvolt
ugyan a codexekben, de kihalt s a NySz. szerint SzD. elevenitette
fői. Ugyan ö nála : társasodul, társoilni. Társas-élet (Fog. 1836), társaskocsi, társaskör (1848); társas-szabály (Ball. 1864) stb.
Hclmcczy
1834-ben (Jelenkor, 666) az omnibust ezimbordgoak akarta nevezni
Társulni, B e n yák B e rn á t 1783 (Okos Elm. 28). — SL-nál
jungi, sociari.
Társulat, bnnd, association Tzs. (1838). — E névvel
első a Természettudomány i Társulat. (1841). — 1848-ban társulatim
katonai eompagnie-t is értettek vö. társulatparancsnok, eompagnieeommandant Fog. 1848.
Tartalék. A régi nyelvben s még SzD. és SL-nál is: fulcrum,
sustentacnluin, vei frenum. lupatum, retinaculum. — De már 1807-ben
Pestm. Tiszt.-bán reserva : tartalék-sereg, Társaik. (2 ; 122): tartalékalap ; Jelenk. (1: 52): tartalék (vorbehalt); s Fog. (1836): reservata,
reserve; Tzs. (1838): tarlulék-töke : reserve-fond. — SzD.-nál tartalékos
az, a minek támasza vagy fékje van; Ball. (1872): reservista.
Tartalom. Megvan már a Bccsi-Codcxbcn és csakis itt: az iro
dalom utóbb nem élt vele. Révai és Sándor István eleveníti föl, egyenes
hivatkozással a Bécsi-Codexre: summa, summarium, argumentum,
inbalt értelemben. — Tartalmas t inkaltreich, gehaltreieh, gohaltig,
Tzs. (1835): tartalmatlan Ball. (1864): tartalmazni Fog. (1845); tartal
milag Ball. (1851).
Tartály, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szt.}: behSltniss. — Vö.
aszály, lapály, veszély.
Tartam. Először Káth Hiv. ilszt.-ban (1853), alkalmasint Zádortól. — Tartamos, haltbar Ball. (1857). — Vö. szólam.
Tartány, P ó ly a J ó z s e f 1843 (Szli.): reeeptaculum. — Szó
tárainkba nem került bele, noha a viz-reservoir székes-fővárosi nevét,
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a viztartányi már 1874-ben emlegetik a Nyr.-ban (169 1.) s azóta is
sokszor olvashatjuk.
Tartozék, S t e t t n e r 1832 (Vált. jog, Törv. tud.): appertinentia. — Georehnél (1804) hozzátartozandó; Fogarasinái (1833): tartozat.
tarlozmány, tartósvány.
Ugyancsak Stettnemél tartozékom: appertinentialis.
Tartóztatni. — Föl igekötövel nincs, meg a NySz.-ban, noha
MA.-nál „intereipia“ alatt megtalálható; viszont le igekötövel megvan
a NySz.-ban, de nincs meg a régi nyelvben, mert az idézett hely
C.-ból béíartózf,álnak. olvasandó. — A letartóztat először Georehnél
1804-ben (Törv. Szt. detentio alatt). Nyomban elfogadta mindenki.
Tátongani.
A régi irodalomban (NySz.) tátogni, ugyanígy
még Tzs. (1835). Az -ng-os alakot először Tzs. (1838) találom.
Táv, T a r i Pál. (Theoriája a világ alkotványja mechanismusának. 1800). Ebben az egyetemi disscrtatiúban, mely Dugonics veze
tése alatt készült, táv apsist, főtáv periheliumot, altáv apheliumot
jelentett; de már a század első negyedében általában ,distantia‘ érte
lemben használták. — Elvonás a tóeozból. Ma már csak összetételei
ben él: távcső; távíró (1. ezeket külön); távsürgöny Ball. (1864).
Tavasz-elő, -hó, -utó, Kunosa 1835 (Gyal): máre.zius, április.
Tavaszodul, M árton Jó z a e f 1799 (Szt.): „friihling werden“. — A nép nyelvéből. — Az évszakok közül csak ez az egy
veszi fel az -odik igekepzőt; viszont az -l igeképzőt csak a nyár és
tél veszi föl, noha SzD. megkísértette a tavaszolást és iiszülést is
(286 1.), de eredmény nélkül.
Távcső, K m cth D á n ie l 1817 (Tud. Gyiijt. VI: 147). Bugátnái pedig tácső, érdekes indokolással: „Vox c radice vocum távol,
távolság, quac non ut quidem habere volunt táv, ubi litera v, coineidontium duarum vocalium glulen sistit, séd tá tantum est, et vocn
cső coaluit, eonvenitque cum oppidi cujusdam mannarosiensis, quod
TécsŐ dicitur, nomine (Szóhalm. 421). — Távcsövezni CzF. 1874.
Távíró, távoliró. Az utóbbi már Sándor Istvánnál 1808 (Told.)
telegraphus, femsebreiber, ugyanígy még líelmeczynél is (Phil.); a
Mondolatban messziró; Kunossnál (Gyai. 1835) jelhírlő. — Tzs.
(1835), dőlt betűkkel szedve, távíró. — 1845-ben (Fog.): távírás, táv
irat, távirati; — 1853-ban íRáth): távirda. iávürdai: — 1857 (Ball.)
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láviralolni; — 18G4 (Ball.) táviratozni. — Egy szótárunkban sincs
meg távlrász, távírni. noha sokszor hallani ezeket is. — Távjelzd,
distanz-signal Ball. (1881).
Távlat, F o g a r a s i 1845 (Szt.): perspeetive. — Tavidat, mint
meglevő s élő szót említi Berzsenyi. Vő. közelet. — Madártávlat
Fog. (1845). — Barabás Miklós 1841-ben a mai távlattant tárfannak
nevezte (Honderű 1: 558).
Távolítani, Faludi 1748 (NySz.). Nála digredior, sieh entfemen
a jelentése: „Mihelyt ettől a ccntruintárgytói félre horgadnak s
távolítanak, azonnal megfogyatkoznak kötelességekben. " Ugyanő nála
eltávolít vmit. • A közelit mintájára készült. — Sl.-nál: távolítani,
vifare, devitare, reliuqnere v. amovere, avcrterc.
Távolodni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792. (Kisd. Szt.). —
Sem ez, sem a közeledni nincs meg a NySz.-han.
Téboly, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 129). — Elvonás a
tébolyodik, tébolyog-bóV. . . . Eas puto c sopitis [radicis] sine anxietate adhiberi posse, quarurn sensus ex earum derivatis, primo intuito
innotescit ut szomor, léboly vei lécely hunyor, mosoly, hempely vei
henger, mundér, hunyor". (Analytica I : ül és 812). — Téboly-intézet
Bugát 1843 (Szil.); tébolyda Királyftíldi (1846).
Tegezni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „tégetni, te szóval
illetni". — Nála voltaképen légezni, — A nép nyelvében, valamint
Szl).-nál is tégetni. (íyarmathynál 1794 (Nyelvin. IX.) tegetni; Fog.-nál
(1836): teeget, teegez, tecz I. tegez; tegez alatt pedig tegez, léget; légezés;
alább pedig lézni. — Látni ebből, hogy a mai tegezni szabálytalan
elrövidtilés, noha a Tájszótár egy gyűjtője a Székelyföldről már föl
jegyezte.
Tehenész, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): pastor vaecarum. —
A nép nyelvéből véve Tsz. — Sl.-nál levesz és leveszd is ..camelarius,
camelasia". — Tehenészei CzF. (1874).
Tehetséges, tehetségtelen. — Az utóbbi a régi nyelvben
egyáltalában nem fordul elő, amaz pedig csakis: possibilis, nióglich
értelemben". Minden tehetséges annak, a ki hiszen" : vagyis mindent
tehet. (NySz.). — Még 1857-ben is (Ball.) „tehetséges: vennögend,
vermögüeh, de má.r talentvoll is." — Tehdségtelen először Sl.-nál
(1808) „impos, impotens® és csak jól kcsön 1874-ben (t zF.) talentlos
jelentéssel.
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Tejút, N y ir y ls t v á n 1834 (Matti.); „galaxis, fejér út, tejút". —
Múrt.-nál és Sl.-nál (1803): régi ország útja, ég útja". — A székely
földön haduk útja Tsz. — Zrínyinél (NySz.) a tejes út a via laetea,
a tejút pedig a milehstrasse fordítása. — Tejfog Jog. (1836): milehzahn:
előbb csecsfog, szopófog Márt. (1803) és Tzs. (1835).
Tekeasztal, V e r s e g h y 1808 (Gr. Kaezajfalvi 7): biliárd. Tekéből: billardstock Tzs. (1835).
Tekintély, K o s s u th 1842 előtt (Pesti Hirlap). — Hogy c
szót valóban Kossuth csinálta, egykorú tanúk is bizonyítják, a Törv.
Míiszt. (1847) szerkesztői, Mk egyenesen neki tulajdonítják az auctoritas czikkben (Ky. 14 :129).
Először Fog.-iiál (JogMk.) 1842-ben,
azután Kunossnál (Szóf. 1843): itt már tekintélyes is. — Azelőtt
tekintet nem csak blick, anbliek, rüoksieht, beriicksichtigung, hanem
auctoritát, ansehen is (Fog. 1836); innen tekintetes: anselinlich.
Tékony, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „faciens. efiieiens,
perheiens, perpetrans“. Kéginek állítja, noha kétségtelenül ő vonta cl
a kártékony és rsudatékomj-bíA. Megvan máig minden szótárunkban
(Ball. 1890), jóllehet senki nem mondja s nem is Írja.
Telekkönyv, K u n osa 1834 (Szf.): grundbueh. - Bitnitznél
1831 (Gazd.) birtokkönyv; az 1848 előtti törvényekben földkönyv
(Törv.). — Telekkönyvezni CzF.-nál még nincs meg; szótaniag először
Ball. (1890).
Télelő, -hó, -utó, K u n o ss 1835. (Gval.): december, január,
február.
Telep, S á n d or Is t v á n 1801. (Sokféle 7 : 237): „A ház egy
kor, még a keresztyén eleinknél is, csak telelőhely vala, mert máskor
szüntelenül künn vagyis sátor alatt laktak. Az, úgy tetszik, Telepünk
is mondatott, és ugyan a tél és ép szavakból, azaz Téli Jipül-etnek.
Telepből eredtek telepedni s telepíteni.* — Elvonás a most említett,
igékből. — 1830 körül, Szemere ajánlatára (Feljegyz. 1: 233 és Műnk.
1 :47) sitz, niederlassuug, colonie értelemben használták (Fog. CS
Tzs. — Helmeczy ajánlotta az ágyú-battériára az ágyú települ (Kunoss,
Széfüz.): ebből a jelentésből azonban kiszorította az üley. — Voltaféle telep Schirkhuberiiél 1844. (Terin.-bán). — Telepes, előbb váltó
jogi műszó domiciliat jelentéssel, Fog. (1843); utóbb eolonist Ball.
(1854); telepítvény Ball. [1864); telepitcénycs még egy szótárban sincs
meg; települni Tzs. (1835). — Éreztelep, erzlagerstátte; bányatelep,
bergort Ball. (1881).
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Telér, S z a b ó 1848 (Hány.): „gang* a bányászatban. CzF.
még nem ismeri. — Előbb egyszerűen ér-nek nevezték s valószínűleg
azért, hogy a sokféle er-ct egymástól megkülönböztethessék, a művelés
alattiakat feie-ér-nek vették s innen származott, egyberántás útján,
telér, mint a nőemberből némber. Ugyanilyen egy [lerántással csinált
Rudenz az „elö-ember'-böl elémbert. VB, elnök.
Televóny,
A régi nyelvben televóny am. „öRSzvchordott,
összvetorlott sokféle gaz. (NySz. és SzD.); Kassainál (Szókönyv) „az
a föld, a mely az ajtó előtt lábhordással föltelik' : Tzs. (1838) gartenerdc; Fog. (1848) hutnus.
Telivér, S z é oh e n y inéi 1828-ban (Lovakról, fii 1.) még teljes
vérű, félvérű; de már 1831-ben (Világ) teli-vér. — A félvér még egy
szótárban sincs meg.
T elj, V e r s e g h y 1805. (Tiszta Magyarság 129, és Gramm.
27.); Kazinczy ellenben magáénak vnllja..(Pandckt. ö : 14). Nála tellynek Írva jelentése: die völle. — Elvonás a teljes (tcllyos) melléknév
ből. Már 1795-ben a Dobr. Gramm. (287) a teljesből származtatja;
ugyanígy mondja Kováts Mihály; „Teljességgel ezt a szót nem Írom
tellyességgel. Mert teljes jő o'ttől a' szótól: Teli, és így származott
Tettes v. Teljes“ (Chem. 1:156).
-teli, -teljes. — Az efféle németességre az első példát Folnesics
adta 1807-ben (Alv.).
Nála már megvannak: erőteljes, izléslcljcs,
méltóságteljes, örömteli, reményteljes, szerelemteljes. — A Motidolat meg is rója az erőteljest, és Jósika Miklós mindamellett azt
állitottn, hogy az erőteljes szót ő csinálta s hogy a többi efféle össze
tételek ennek mintájára mind 1835 után támadtak. Vö. Ny (27:118). —
Sebedéinél 1823-ban (Ny. 10: 219) kétségteljes. — A következők szó
tárakból vannak véve: búteljes, diosteli, dicsteljes, élettelj, érdemteli,
érdemteljes, gondtcljcs, kegyteli, kegyteljes, reményteli, szeretetteljes,
tiszteletteljes, titokteli, titokteljes, világleljes Tzs. (1835 és 1838);
kecsteli, kecsteljes, kellemteli, kellemteljcs, könyteli Fog. (18361;
életteljes, hódolatteljes CzF. (1864) stb. — Egy kettő hiján, szeren
csére, kihaltak.
Teljesülni, F o g ú ra sí 1836 (Szt.): geht in crfüllung. —
Előbb csakis teljesedni Márton (1823), Tzs. (1835). Teljesítmény,
teljesítvény Ráth (1853).
TeljeUen, G e l c j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.): imper-
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fectus, tellycatelen vagy teljetlen. — Ma inkább unvollstandig, nicht
vollstSndig Ball. (1857).
Teljhatalom, T o ld y F e r e u e z , 1823. (A haramják 24). Előbb
és sokkal utóbb is : teljes halálom.
Telülni, Bugát 1833 (Orv): „plenum fieri, satnrari; teliilés, saturatio.” — Fog.-nál (183(1) leledni is. — Tclüni, sattigcn Nendtvich
1844 (Vegy. tan, 21). és Fog. (1845) ; ugyanez Bugáinál (Szil.) teltetni
és teletni.
Temető. Mai értelmében még nincs meg a NySz.-ban. Megvan
Márt.-nál (1799), bizonyosan a nép nyelvéből véve.
Teng-élet, B u gá t 1833. (Orv.): vcgntativa vita, vegetatio.
Tengerész, F o g a r a s i 1836 (Szt.); ugyanitt tengerészet. —
Tzs. (1833) még nincs meg. — Tengernagy Tzs. (1838); ugyanitt (1835)
még admirál.
Tenger-öböl, M árton J ó z s e f 1803 (Szt.): golf. — Veesoinél (Geogr, 1741: öblös tenger; Faludinál nagy öblű tenger; Bertalanffinál TVil. Esm. 1757): tengeri kebel, noha már PF.-nál sinna maris:
tenger obit.
Tengerszem. — M o ln á rJ á n o s 1777 (Fiz. 2:171); „a tenger
szemeket pedig meséknek tartjuk” — Sl.-nál: „a nagy hegyen fekvő
igen mély tó, tenger szeme”. — A szepesi „meerauge” fordítása.
Tény. E szóról iíelfi Ignácz azt állította 1885-ben (Vö. Ny. 129),
hogy Kossuth használta először a Pesti Hírlapban, holott megvolt
már Szemerénél 1811-ben, igaz, hogy nem a mai értelemben, hanem
„bigéiül11 jelentéssel. Ő ugyanis ebből az analógiából indult ld: „sein,
lenni - lény: thun, tenni —- tény'. — De mai értelmében sem származliatik Kossutlitól, mert a Fhil Szt.-ban megvan már 1831-ből:
actus, cselekmény, tény. (Adal. 276) és — a mi elég furcsa: tényleg
ara. praxis, practice (Phil.). — Tényleges, ténylegesen, positivus, posi'tivo 1837 (Dobr.); tény-álladék. thathestand Fog. (1845); tényvázlat
Hív.Msz. (1845); tényleg, factisnh Kiss M. (1844); tétiylegesíl Ball. (1857);
ténykedik Ball. (1872). Vö. működik. — Tényező, factor jelentéssel
megvan már 1843-ban Kunossnál (8zf.), de nehezen tőle való, mert
Bugát Szóhalmazában (1843) is megvan. Hihetőleg valamelyik mathematiknstól (melyiktől'?) származik; volt még tényezet. is „product11
jelentéssel. Fog. (1845).

634_________________ 'I'cnyész—Teremtmény_____________________
Tenyész. — A Magyarországi Állattenyésztő Társaság 1834-re
szóló jelentésében (Jelenkor 3:459) már tenyéeslovaktól van szó.
Igetiis ilsszetétel-e, vagy elvonás a tenyészt igéből ? nem tudom meg
határozni. Annyi bizonyos, hogy összetételeiben országszerte elterjedt
szóvá vált. — Tenyészete, 'pepiidére Fog. (1845).
Tenyészékeny, G e l e j i K a to n a Is t v á n 1645 (NySz.):
terül, fetificus, fruehtbar.
Tenyészetlen, F a 1u d i (NySz.): sterilis, nnfruchtbar. - Gcleji
Katonánál: tcnyé.ezéketlen. (NySz.).
Tényező. Először Ballagi 1843. évi szótárában találom ,faetor“
alatt. Alkalmasint mathematicus csinálta. —■Tolriy Mszt.-ban (1858)
tényső is. - Tényesni: „eszközli, hogy valami ténynyé legyen*. (CzF.).
Tépdesni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1780 (Pál. 2:82): le,
tépdemi.
Tér, spatium értelemben D u g o n ic s (Tudák), noha már Beitulanlmúl is 1757-ben : , tért keresvén és elterjedvén* (Vil. esm. 72). —
A légi nyelvben melléknév, leggyakrabban „planns, patulus, laxus,
amplns* jelentéssel; térség pedig planities.
A spatium Kazmczynál:
űr (Phil), ugyanígy Bolyainál (Maik.). — Térköz Sl.-nál értelmezés
nélkül; Tzs. (1838): intervallum. — Nyütlér, offener sprechsaal einer
zeitsehrift Ball. (1890).
Budapest tereit meg 1833-ban is „piaoz*uak nevezték: Széna-piacz, Rózsa-piacz, Hal-piaez, JÓHOÍ-piaez, Theatrom-piacz, Városház-piacz stb. (Trattncr, Kaiéiul.)
Térdszalag, H e 1m e c z y 1834 (Jelenkor 556): lérdxzalay-rend
(kniebandorden). — Térdkép Tzs. (1835).
Terelni, V a r g y a s 1750 (Phras. doduco, fons, fingó alatt):
„más felé terelni, maga malmára terelni*. — A nép ajkáról. — SzDnál a lere-twa előtagjának továbbképzéseként am. trécselni.
Terem, ín., R é v a i elevenítette föl (Kazinczy álunkái VII.
Gloss.). „ . . . Argos varamnak belső teremében gyenge kezével ott
sző . . .“ Meg 1833-ban is a Jelenkorban hangugratás nélkül: teremet,
teremét stb. — Várterem, burgsaal (Társaik. 1:48); ébédterem (ú. o.
1 : 210); munkaterem (n. o. 1: 245j; előterem (u. o.' 1: 360); mellék
terem, táncsterem (u. o. 2 : 194); gyülésterem Tzs. (1838); étterem Tzs.
(1835), még dőlt betűkkel.
Teremtmény, Gyöngyösi 1700. (Cbar. (231). Vö. Ny. (27:28).
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Terep, F a lu dinál 1748 (NySz.) terepes : spatiosus, arnplus. —
A nép nyelvéből vitte be az irodalomba. — Ebből vonta cl Szí).
(1781) melléknévül, Sí. pedig főnévül a terep-at spatinm, v. planities
jelentéssel. — A terep utóbb „terrain* lett. (Hall. 1881); helyébe (ad
normám: főldszin, vizszín) a térszínt ajánlottam 1872-ben. A geológusok
el is fogadták.
Térfogat. J e d lik 1850 (Term.): volumen. — Fog.-nál (1848)
térfogalom : raiiminlialt; Ball. (1854-néI): tértartalom, de ugyanitt már
volumen alatt térfogat is.
Térimé, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigvárt): „volumen. A fizikában
('menynyi vagy amauynyi helyet foglaló minemfisége vagy Toriiltsége
a testnek.* — Bugát a Szh.-ban így magyarázza: „térimé (volumen!
est vox ad analógiám karima: cireumferentia e voco tér spatinm et
vocula ima ob radicis mollitiem in íme transmntata faeta*. — Ball.
(1890) térimé és térimé,.
Teríték, S á n d o r Is tv á n 1808: (Told). — .Nála: stroma,
stratum, stragulimi, v. dorsualc, v. mensale, mappa; tehát egyúttal
terűén és terítő is. — 1833-bau (Társalkodó, 77 1.) már „couvert* az
asztalon.
Téritvény, F o g a r a s t 1835 (HMM): reversales Az 1833
évi első kiadásban Helmeczy javaslata szerint (Jelenkor i : 314),
még tértetvény, ugyanígy Kunosénál is (Gyal.). A Tzs. (1838) szerint:
térítmény, ersatz ; téritvény revers, rückschein, gegensehciii, reeepisse.
Térj, B a r c z a f a lv i 1792 (Tud. magy.) Nála vrdtaképen taréj:
extension. — Fog.-nál (183G) térj: ausdelUiung, extension. Elvonás a
férjedből. Vö. gerj, szenv, geny stb. — A NySz.-ban térj am. plani
ties, ebene.
Terjedék. A régi nyelvben am. progenies, abkfimmling. Még
Sl.-nál is (1808) propago. - Bar. Vm. (1807): extensio. — Fog.-nál
(1836) ugyanígy.
Terjedékeny. A régi nyelvben am. térés, tágas: weit, ausgebreitet. (NySz.). — Pbil. (1831-ből) extensivus. — 1835-ben (Tzs.) már
dehubar, ansdehnbar.
Terjedelem, Haró t i S za b ó D á v id 1784 (SzD.). Som SÍ.
sem Krcszn. nincs meg. — Tzs. (1835): ausdehnung es terjedelmes
(uo. 1838): umfassend, weitschweifig.
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Terjedtség, SzD.-nál értelmezés nélkül. — Szaklányi 1795-bcn
(Magy. Merk. 43) kifigurázza : .híre fog lenni az egész Vármegye Terjedségén és sok Uradalomban.* — A Debr. Gramm, is rosszalja „p!anitios“
értelemben.
Krcszn.-nél volumen; fog. (1835) ausdehnung. A NySz.
a Gelojinél előforduló kiterjedtséget (égnek kiterjedtsége) dilitatio,
divulgatiónak értelmezi, „expansum, firmamentnm* helyett.
Terjeageni, Im re Ján o s 1831 (Pirii.); dissipatio, terjengős.
„Azon hírt is terjengetik“ (Jelenkor 3:541) — Tzs. (1838) terjeng:
méh ansbreiten, entfalten. — Terjengve, ausdebnsam Ball. (1864).
Terjeszteni. E lő -M á r to n J ó z s e f 1803 (Szt,): darstellen,
vortragen. — Előtérj'estiméiig Kimoss 1835 (Gyal.). — Föl- Mártonnál
1807 csak ara kiterjeszteni ; Pnkynál 1830 (Honni Tőrv. Szt): remon
strare. — Be- Imre Sándor (Idegen és hibás szót bírál. 123 és 151)
kifogásolta az efféle igékhez a be- igekötő filggcsztését; ellenben
Koiuáromy Lajos (Ny. 3 :126) védelmezte.
Térkép, H e lm e c z y (Math. szerint) Nála „brouillon" — 1848-ig
egy szótárunkban sincs meg; ekkor Eog.-nál már a mai jelentése- —
Térképezni, térképészet Ball. 1872. — Ez utóbbiak CzF.-nál nin
csenek meg.
Terméketlen, G y ö n g y ö s i (Kern. Ján. 71). Nála voltaképen
termékleien (ad normám: magtalan, gyümölcsléién), de már Faludinál
1748-ban (Műnk. 7) terméketlen. — SL-nál megvan mindakettő, s
kiviilök még iermékengedni, lermékemjUni (Szí).). — Termékenyülni
(Tzs. 1838). — Döbrentei 1842-ben (Berzs. Műnk. 1: 245) a termékítni
igét is ajánlotta: „termékenyltni helyett egyenesen névszóból, mint a
már ragitott kerék vagy kerekből kereldtni“.
Termelni. A .producere, produccns* lefordítására sok ajánlat
történt. Eleinte csakis „termeszteni, term esztőde minthogy ezt kizá
rólag a földművelő producensre akarták használni, az általánosabb
fogalomra javasolták: jövesztö (I. ezt) „szülemzö, szüleményed, ter
ményed“ Ball. (1854). A termelni. termelő először Ball.-nál (1857), noha
már termelek megvan Fog.-ná] (1830), de nem produotum, hanem bcsehaffonheit értelemben. — Termeiméig: erzeugniss Ball. (1890).
Termény, B a r o z a f a l v i 1792 (Tud. Magy. 19): „quid quid
naturaliter provenit“. — SÍ. nem fogadja cL
Természetes, M árton J ó z s e f 1799 (Szt.). — Két jelentését
adja: 1. indulatos, leidensehaftlieh. 2. e helyett természeti, natiirlich. —
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Az clflö a nép nyelvéből véve; a második a naturális, naUirlieh for
dítása. Ugyanő nála természetesen. — Szaklányi már 1795-ben (Magy.
Merk. 43) kifigurázza a természetéül és természetient s a Pebr. Gramm,
is megrója. - Sl.-nál: naturális, naturae eonformis; natnraliter. —
A régi nyelvben: „természet szerint való* (NySz.). — Sl.-nál: termé
szetien is, non naturális, a mit utóbb természet-elleninek (Ball. 1857),
ma pedig természet-ellenesnek (Ball. 1881) mondánk.
Termesztvény. B a r c z a f a l v i 1792 (Tud. Magy. 19): „proereatum quid*. — Sí. nem fogadja el. — A termeszt alkalmasint clt
már akkor is a nép ajakén, mert SzTl.-nál: .Sok zöldséget (kerti vcteményt) termoszt a jó kertész* (233) és ugyancsak nála 1779 (PM.
1:124) „búzát termeszteni*.
Termőhely, 7. a y Sám u el (Mineralogia 1791). — Az ásványi,
növényi fundorb-ra a legújabb időkig az idétlen leihelyet használták,
míg a Termtnd. Közi. a termőhelyet újra föl nem elevenítette. Ma már
igy van Ball. szótárában is.
Térparancsnok, K is s K á r o l y 1843 (Hadi Míísz.) Szontagh
Gusztáv 1834 (MaLh. 108) a platzeommandót helyparanmnolcságnaSz
nevezte s igy lett a platzhauptmann: helykapitány; piatzmajor: helyőrnagy (Fog. 1845). Fűinek ellenében Kiss K a térkapu,dnyt és a térőrnagyot ajánlotta.
A hely és tér több évig tartó küzdelmében
végre az utóbbi lett a győztes, de azért Ball. legutóbbi nagy szótá
rában (1890) még megvannak a régi küzdelem emlékei.
Térszín, 1. terep.
Terület, S án d or Is tv á n 1808 (Told.). Kála: ..series, classis,
scbielite*. Nynlas Ferencinél (Érd. Orv. 1 : XXXIX) és Varga Márton
nál (Terin. 1: X I): volumen. Még Fog.-nál is (1836): erdlage, schiohte,
noha már Petiiénél 1812-ben és Bresztyenszky Béla 1839-ben meg
jelent geometriájában terület am. suporfieies (Math. Szt.). — 1838-ban
(Tzs.) már flfiehc is. — Szabatosan Toldy (Msz. 1857): flacheninhalt. —
Vámterület Rátb (1853), előbb vámvidék Fog. (1845),
Terv, — Kazinczy egyenest Szemerének tulajdonítja (Pandokt.
5 :11), a Phil. Msz. pedig Helmeczynek.
Elterjedését a harminczas
évek legelejére tehetjük. (Társalkodó, 1 :39 és Jelenk. 1:106). Még
1816-ban Helm. (Berzs. Vers. X : 1) tejy'nek nevezi a planumot.
Tervezni, még dőlt betűkkel szedve, entwerfen Tzs. (1835); tervezel
Fog. (1845), tervrajz Ball. (1846).
22
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Tespedni—Tétlen
Tespedni, K a z in c z y 1814 (Pandckt. 6 köt.): Jcspedt nüansza
az elaléltnak*. — A nép nyelvéből.
Testalkat 1. alkat.
Test-állás, B a r á t i S za b ó D á v id 1702 (SzD.): test állapotja, magassága vagy kicsiny-léte. — Kreszn. hibásan idézi Mit.
szótárát, mert itt csak „testnek állása" van.
Testgyakorlat. — S á n d or I s t v á n 1808 (Told.): testgyakor
lás, nxcrcitium corporis. — 'Fog. (1845): test,gyakorlat, gymnastik,
leibesiibung.
Testőr, S á n d o r Is tv á n 1808 (M. Könyvh.). — Nála am.
leibgarde és testőrző: leibgardist. — Tcstőrség (Fog. 1886), előbb:
testőrző sereg. — Ugyanígy helyőrség csak 1846 (Királyi.).
Testület, H e lm e c z y 1834 (Jelenkor, 09): corporatio. —
Pukyuál (1830): testesülés; Fog.-nál 1838 (DMM.): testesüld. — „In
corpore" Helmeczynél (Jelenk. 3:741) testületben; 1845-ben (Fog.):
testületileg.
Alkalmasint tollhibából megvan a testülés (incamatio)
a Döbrentei-Codexben is (NySz.), testesülés helyett.
Testvéríteni. „Averbrildern" Mártonnál (1823): öszve atyafiBOdni;
Tzs. (1835): iestvéresíteni, teslvéresülni; Tzs. (1838): lestvéríteni,
testvérülni.
-tét. A -tétel röviditéseképen: csodalét wunderlhat Kazinczy 1815
(Érd. lev. 225); feltét, bcdingmss (uo.); letét (L ezt); betét Tzs. (1835).
Tétel, D u g o n ic s 1784 (Tudák.): satz, theorcma. Már Pázmán
is használta efféle értelemben. (NySz.).
Tételes. Először Baranyamegye Tiszt. Szt.-ban (1807) tételes
ember: activus homo: de már Krcszncriesnél s ugyanígy Tzs. (1838)
positivus.
Tetemedni, H o rv á th E n d re 1814 (Zircz. Emi. 25): „az
jobban tetemedni szokott, mi vonódra tenyészik". — Egy szótárunk
ban sincs meg.
Téteményezni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.)“ : megsokallotta az adakozást, jó létcményezésf (203 1). — Ball. (1864):
leisten, (bölcs.) setzen. — Téteményes: positivus Verseghy (Lex.).
Tétlen. A tesz igenek ép oly természetes tovább képzése, mint
az étien, létlen (NySz.) s mégis a század elején, mikor alkalmazni
kezdték, megütközést keltett. (Vö. Mondolat). — Tétlenkedni Ball. (1872).

Tetödzeni—Tettles
Tetödzeni, K un osa 1835 (Gyal.): cnlminiren. Legújabban az
ormAdzani kezd divatba jönni.
Tetőirányos. A „vertiealiB* Mártonnál (1803): ponterányos,
lelőpontus ; Pestmegye Tszt.-ban tetöarányzó; Kunosánál 1835 (GyaL):
súlyirányos ; Tzs. (1835): tetőirányos.
Tetőpont, K m eth D á n ie l 1817 (Tud. gyűjt.) zenith. —
Apáczainál tetői pont. (Enc.). — A tetőpontunk sajátságos jelentése
van Márt.-uál 1799 (Szt.) ú. m.: dér perpcndikcl, die senkrecllto
Jiníe ; tdőpontos: scnkreeht, perpendikular.
Tetszelegni, S zila g y .J á n o s 1834 (Phil.) Jetszelgés: coqucttcrie: tetszelgő, coquct\‘ — Döbrentei tetszeskedn-nek nevezte.
Tetszemény, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1045 (NySz.). Nála :
spectrum és pliantasma. — Fog. (DMM. 1833): királyi tetszemény,
placetűin; ugyanez 1845-ben királyi tetszvéiy (Hiv. Msz.)
Tetszetes, F a lu d i 1748 (NySz.). — Amadénál is megvan
simulator, heuehler; Comeniushan pedig „szemmel látható, szembe
ötlő jelentéssel*. Először Faluéinál van „anmuthig, angenehm* értelme:
letszeteskedik nála am. tetszeni-akarui, tetszeskedni (studet eoraplacere,
Sí.). — Ugyanígy Fog.-nál (1836), de itt már tetszetős is. ~ Utóbb
a kettő között különbség fejlődött k i: tetszetes, beliebt, gefallig vagy
scheinbar; tetszetős pedig amielnnlich, complaisant Ball. (1864).
Tetszhalál, B u g á t 1831 előtt (Orv.). Határozottan magáénak
vallja, valamint a szinhalúU. is (Szír.). — Megvan már Közliaszn. Esm.
tára (2 :157.).
A szótárakba csak 1846-ben jő bele (Fog. és Ball.);
a tetszhalott pedig csak 1854-ben (Ball ). — E hibás alkotási szók
helyébe a Nyelvőr az álhatói és álhalott szókat ajánlotta (5 : 390 és
13:473). A nép annyira nem érti e szót, hogy czcthalra csavarja át.
Jty. (11:337).
Tetszőleg, tetszőleges. — Amaz először Sándor Istvánnál (1808)
lubenter, grate, vagyis „szívesen, örömest* jelentéssel. — Tzs. (1838):
anstándig, gefallig vagy scheinbar. — Ball.-nál (1847) már , beliebig*
is. — Az utóbbi a kézi szótárak közül csakis SimB. Szt.-ban (1899)
kerül elő legelsőében: beliebig, tetszcsszerinti, noha a mathematikusok
régóta használják.
Tetszvágy, II e 1m c e z y 1816 (Bcrzs. Vers. X : 1)
Tettleg, H e 1m e c z y 1832 (Jelenkor). A 119. lapon még:
22*
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tettképen (de ía c t o )a 120. lapon: de jurc et de facto, tett- és
törvénylég. — Szontaghnál 1835 (Tud. tár. 7; 138) am, faetiseh. Ugyan-csak Helra.-nél (Jelenkor 4 :104) iettleyi kormány : faetiseh és (4; 739)
tettleyesítés: practicahilitaa. — Tettleges, faetiseh (Fog. 1835); „de
facto", tettleg, tettleges Kimoss (Gyal).: tettlegesítm, lettlegesühü bethatigen (Ball. 1854) lelllegesség, thiitlichkcit (Ráth, 1853). — Furcsaságképen megemlítjük, hogy tettleg-nek akarták nevezni a praxist is, tett
leges, teltlegirnek a practicust (PhiL).
Tév, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sokf. 11:179 és Sí.). Szerinte
Jébolygó annyi mint térben bolygó. Tév annyi lehetett mint error". —
2'év: irrthtun (Fog. 1838); téves és iéveleg, irrig csak Ball. (1854).
Az utóbbi később labyrintli is Ball. (1872).
Az összetételekben a
német irr- lefordítására gyakran fölhasználták: tévhit, tévhieáelem irrglaube, irrwabn (amaz Nagy, Hieiolexikön 1845; emez Rali. 1872),
tévtun, irrlehrn (Ball. .1848); tévút: irrweg, irrpfad (Fog. 1836). —
Tévmentes (Ball. 1872).
Jósika 1853-ban a labyrintkust „tém/-nek
Királyi. 1846) akarta nevezni," mert ez nem oly faragatlan, mint a
tömkeleg szó". (Ny. 27 :118).
Tevékeny, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.): facicns,
(thnend. — Nála voltakepen (kárt) tévékmy. — Mai alakjában Ball.-nál
(1843): thatig. - - Pákh Albert az állatkertiben a tevéket nézve, igy
kiálta föl: „most már tudom, honnan jő a magyar tevékenység!"
Tóvely, G z ir jé k M ih á ly 1785 (Éra. levelek, 31) és Szn.
Nálok a léulykert (lahyrinthusj összetételben. — Elvonás a tévelyegből. Vő. Szemere (Műnk. 3 :129.). Lásd téboly.
Tevőleges, B u g á t 1836 (Tech.). A positivus fordítása. Ugyanez
Versoghynél téteményes (Lex.),
Tilódni, K ozm a A n d o r 1901. (Budap. Szeinl (299 fúz. 173
1.): „bürtönviselt, vagy hosszabb időn á.t kórházakban tillódutt embe
rek." — A nép nyelvéből véve; jelentése: szenvedni. Vö. Tsz.
Tiltani, B e: beschlag anf etwas légen Tzs. (1835). — Le-:
inhibero Stettner 1832 (Vált.).
Tisztázni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála, bizo
nyára a nép nyelvéből véve, tisztáim. — Pnrisarc az előtt: „tisztára,
leírni' Szirui. 1806 (Gloss.); először Kresznericsnél és Paulynál 1827
(Polg. lgazg.): tisztázni, letisztázni. — Tisztázat Tzs. (1838).
Tisztelegni, K is s K á r o l y 1843 (Hadi Msz.): „ Tisztelegj!
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praesenürl!“ — E katonai parancsszónak köszönjük a íisztcVccdni
ige mcgTövidiilését tisztelegni-xe. — Ball.-nál (1847): praesentiren,
salntiren; ugyanő nála (1857): elíró bezeigen, dió konneurs maciién,
eoinplimentiren.
Tiszteletdíj, D ö b r c n te i 1833 (Tud. társ. jelentés. Jelenkor
ban 3:528) honorárium. — E szó Bar. Vm. Tszt.-ban (1807) bextspénz;
(Jzöveknél (Törv.) tiszteletbeli bér; Fog.-nál (1833) böesüktdíj. — A
mai tiszteletbeli (honorarius) hivatal Pápaynál (Veszpr. 1807) és még
Kunosánál is (1835) becsületbeli, holott már Testm. Tszt.-ban (1807)
megvan a tiszteletbeli és a Tud. társ. Alaprajzában (1831): tiszteleti
tag. — Tisztdetpéldámj: freiexemplar Ball. (1890).
Tisztelkedni. A régi nyelvben a. in. „dicsekedni: glorior,
Tükmen“. — SzD.-nál és Sl.-nál értelmezés nélkül. — Kresznericsnél:
„in benőre exhihendo ocoupatur* : Fog.-nál (1836): „erweist kőflichkcit,
bezeugt elire, macht complimente, gratulirt*.
Tiszti kar. Először Bar. Vm, Tszt.-ban (1807) magistratus
alatt. — Kreszn.-nél ehorus officialis. — A régebbi kísérleteket 1.
Törv. Msz.
Tisztújitás, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „officialium restauratio“. — Sokáig magyarul is csak restauráczió, a nép ajkán pedig
restegráczió. — Szirmaynál Gloss. J(1806) épitőszek j Külcsoynél :
székújitás. (Vö. Törv. Szt.j.
Pápay Sámuel (Veszpr. 38) megjegyzi,
hogy „igen helytelen szó“ a székciiltés (restauratio) mind azért, mivel
a széket nem építtyiik, hanem osinállyuk, mind pedig azért, mert a
restauratio nem is első tsinálást, hanem tsak megájjitást tesz: azt
tehát jobban mondhatjuk TisztujjUásuak“.
Titkár, S z e m e re 1836 előtt (Műnk. 1:47 és Fog. 1836):
„Recentiores — mondja Bugát — de quadain meliori voee (t. i. a
titoknok helyébe) substituenda cogitarunt, atque per formatívum
ár titkár habere voluerunt, quae tamen etymologiec proditorem seCreti, scilicet „át« titkot elárulja“ signifioat . . . Hinc sí versive veliemns secretarium redderc, non tam titkár, quani potius titör. id est
eustos secreti, nominandus esset.. quod el magis euphonicum torét".
(Szh. 435). Az Akadémia titoknoha 1870 óta titkár.
Dugonics
1787-ben (Etelka 297) a scorctariust tókos-nak nevezte.
Titoknok, Be n yák Be m á t 1780 körül? (Vö. Ny. 30:46) és
Barczafalvi 178T (Szigv.). — E szót rögtön elfogadta majdnem az
egész ország, jóllehet a Debr. Gramm. (327) erősen ellenezte. „Bizony
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— mondja Kazinczy
a Sccrctarius örökkön-örökké titoknak marad,
sőt a Consiliarius is : Tanácsnok". (Sí. Máz. 1788). És ime éppen a
két halhatatlan pusztult el legelébb, nem azért, mert a nők törzsökös
szláv képző, hanem mivel a titoknok — Bugát szerint — »una e
turpissimis vocibus, praesertim si in dativum plurális numeri (titoknokoknak) cadat* (Szh. 435). Ez okhél akarta Fog. (1835) lűnokza vál
toztatni. A K'ySz. ba a titoknok, Ballagi Aladár akadémiai előadása
szerint, sajátságos tévedésből került bele.
Titokzatos. Alkotására nézve ez a nyelvújítás legérdekesebb
szavai közé tartozik. — Titokzat ín. egyetlen szótárunkból sem isme
retes ; titokzani vagy Ütközni ige nincs és nem is volt soha. Maga a
titokzatos sincs meg sem CzF.-nál, sem Ball. Teljes szótárában; a Magy.
Kém. szótárak közül először Ball.-nál (1891)) s azután Sím. R. (1899).
Ügy látszik, mintha egyenest a titok fn.-hez a zatos képző fúggedt
volna. A dolog azonban nincs igy. — Bugáinál (Szh.) titkosat, mysticismus ; Ball.-nál (1854) mysteriös : tűkozatos; mysticismus, mystik :
titkazalosság. Az, a ki e szót csinálta, alattomban gondolt egy átkozni
igét, ebből formált egy titkozat főnevet s ebből a titkozatost — Ball.
(1881) megvan még a tűkozatos s megvan már a titokzatosság.
T ivom yázn i, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): .dő
zsölni, dobzódni*. — Bizonyára a népies : devemyázni. — Sl.-nál:
„tabemas vinarias frequentare, helluari, ncpotari*. Ugyanitt tivornya,
am. taberna vinaria, vagyis korcsma. — Fog.-nál (183(1): woinschenke,
de már schmans, schwelgerey is. — A wcinschenke jelentés lassan
ként kivesz, noha még CzF. is megemlíti (1874).
Tizedes, P e t h e 1812 (Mathesis). Előbb (NySz.) csak decnrio;
Pethcnól először .decimális" jelentésben. Márt.-uál (1803) tizedrészü.
Toborzani, B e r z s e n y i 1816 (Vers. 204). — A régi nyelvben
toborzok egy különös neme volt a magyar táncznak: .vitézivel toborzok-tánczol alias hajdó-tánezot jártata". (NySz.). — Verseghy (Tiszt.
Magy.) 1805-ben elvonta ebből a toborz főnevét; Berzsenyi pedig igét
csinált belőle, mondván, hogy „toborzó vagy táborozó nóta és táncz
az volt a Régieknél, a mi most a' Verbung*. — így lett toborzani,
werben; toborzás, werbung. (Jclcnk. 1:10. és ,591; Fog. 1836).
Tolacs, tolattyü, 1. dugattyú.
Tollazat, F a I u d i (Műnk. 636). — A NySz.-hól kimaradt.
Tolikés. Először Bar. Vm. Tszt.-han (1807) pennicilus alatt. —
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A fcderuiesser szószerinti fordítása. — A Mondolat meg is rója. —
A NySz.-ban : tollcsináló kcs.
Egyéb összetételei: tollkarcz 1831-bÖl
(Pbil. 59. L); tollrajz (Tzs. 1835); Mikiim (Ball. 1854).
Tollnok, P au l y 1827 (Polg. igaz.). — Nála concipista. —
1844/45 körül kezd divatba jönni „actnar“ értelemben Fog. (1845). —
1900-ban a „tanfel iigyelíiségi tollnokák" bizonyítványt kértek Simonyitól és Szárnyúitól, begy az ö nevük ellenkezik a helyes magyarság
gal Ky. (29 :277.).
T ollvivő, P u k y K á r o ly 1830 (H. Törv.): actuarius. — Előbb
lolhezet.fi (Törv. Szt.). — Tollvile.l: stylistika (Jelenkor 3 : 505).
Tolortcz. Érdekes Hclmeczy gondolata, mely szerint özeket a
szerencsétleneket íoíotoóknak kellene nevezni. 1834-ben (Jelenk. 816)
ezt írja; .azonnal fogassanak el » minttolakvók (sehüblinge) calyigán
vitessenek a határon téri. — Javaslata természetesen pártolásra nem
talált s a Kchüblinget egyelőre ntsszawtasííoW-nak nevezték. Fog. (1845).
Ball. (1854) stb. — A loloncz először liáthnál (1853), de még CzF. nem
fogadja be; Ball.-nál (1872); ugyanitt tolonezolni is.
Torlasz. Helmeezy a Jelenkorban meg volt akadva a barricade
franczia szóval; nevezte torUisztásnsb (1:87); lorlalnnk (1: 571): tor
lasztok-nak ;3 : 267); torladékhalmaznák (3 :261), az elbarrikádozást
elhalmazolúsunk (3 : 390); ugyanez még 1845-ben is (Fog.): tártaidé*,
feltorlasztás, torlaáékozás. — Ugyancsak Fog. (1845) torlasz am. barricre: ellenben Ball. (1851) am. verhau; lorlaszföld, sehwemmland,
végre Rátli (1853) barricade is. — Torlaszolni Ráth (1853).
Torlasztani, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 70). - Toriadni Helmeczy 1834 (Jelenkor 40): a Duna toriadó özöne*. — Fog. (1836):
aicb anliUufen; torlaáék: anhaufung.
Torlat, K a z in c z y 1815 (Műnk. 6 :113, 194): széUorlat, vihar
torlata. Vö. Ny. (4 :501). — Helmeezyncl Jelenk. (1: 571): barricade:
Jégtorlat Tzs. 1.1835).
Torlódni, B a rú ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): toriadon,
öszve.-torlódni. Sl.-nál congeri, CAimulari, coaeervari.
A nép nyelvé
ből véve. — Sl.-nál torlomány is.
Torna. Először Baliagi Telj. Szt.-ban (1873), idegen szó gyanánt
jelölve. Ugyanitt, a sorok között, tornázni is. — Tornász, tornászat
Ball. (1881).
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Torz In, B a r c s a f a 1v i 1787 (Szigv.). — Nála a német trotz. —
Ugyanígy Szí) -nál: „torzani, torzonkodni, trutszolni, torzoslcodni,
ellenkezni".
Mai értelmében elvonás a lorzas, torzomborz-hó\. „Torz,
idomtalau, helytelen, entstellt; torzílni, helytelenítni, entstellcn*. Kimoss
(Széf. 1834) ; torzkép (Jelenk 1 :421).
'Torzulni nincs meg egy szó
tárunkban sem, kivéve az igekötős eltorzul Ball. (1890).
Torzsalkodni, Márton 1807. (Szt.): lieimtüekisch naehstellen
Tzs. (1838); zanken, hadem, uneinig seyn. — A nép nyelvéből.
Továbbítani 1. alábbítás.
Többlet, R á th 1853. (liszt.): mehrbetrag.
Valószínűleg a
többiilet egyberántása. Vö. möglet vagy pedig a /ebiek, mint Önálló
képzőnek alkalmazása. — Talán Zádortól'? A Ky. (25:453) védelmébe
fogadta.
Többnyire, B a r ó t i S za b ó D áv id , 1792 (SzD.). „Több
nyire mind; majd mind*. — Az előtt csupán többire; még Sí. is erre
utal. — Mikes később élőkorült leveleiben is előfordul.
Többség, B a r ó t i S za b ó D ávid , 1784 (SzD.). Hozzáteszi :
„valamint egység11. — Sl.-nál; pluralitás. — Jelenk. (2 :0) cs Tzs.
(1838;: mehrheit. — Szótöbbség Jelenk. (2: 208).
Többszörözni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): multiplicare (Sí.). — Többszörös, melirmalig Tzs. (1838); többszörösUeni
Ball. (1864). — Többszörítcni Geleji Katona szava (NySz.).
Tökéletesedni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD). Tökéletesíteni Debr. Gramm. (1795) roeszalja, mert szerinte az -atos
vegzésfi. melléknevekhez az -ít igeképzö nem járulhat; Szaldányi pedig
ugyanazon évben (Magy. Mork. 42, 43) keményen kifigurázza. —
Tökéletesülni Fog. (1636).
Tökély, B a ró ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nála virtus és
n.
o. tökélyéé is, még csillaggal jelölve. — Elvonás a tfikéllet (SzD.) és
tökéllyctes-bö\.
Szemére (Műnk. 2:253), elég szerencsétlenül, így
magyarázza: „A tökély, melyet (perfeetio értelemben) Kisfaludy Károlyunk hozott divatba, a tök-bői vette származását (!) Szem és lap és
stra/c-ból hasonlóan lőnek özek is: személy és lapály és szakáll“. —
CzF. szerint szabályszerüleg alkotott ój szó. a mennyiben a tök (lék)
igetörzset elfogadhatónak tartjuk. — Mimi a két magyarázat gyer
mekes hiszékenység. — A. „perfeetio* értelmet a Phil. Mfiszótár Gr.
Dessewífynek, Kazinczy önmagának (Pandekt. 5 :14) tulajdonítja- —

__ .__________________ Tőke-pénz—Tömeg__________________ 846
Tökélyesitmi Kunnss (1834); tökélyesbülm, tökétyesiilni Ball. (1864) :
tökélyesbUeni Ball. (1872).
Tőke-pénz, B a r é t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „magpóna,
fopénz. — A tőkepénzt hit-haszonra, haszonvételre, szaporításra,
tenyészetre kiadni”. — Sí.: capitale. — Tőkepénzes, capitalist Tzs.
(1835)
. — Fog.-nál (1843) tőkész; ma már lökés is Ball. (1872).
Tőkésíteni, H e lm e c z y 1832 (Jel, 1:677): capitalisare. —
A szótárakba csak 1872-től kezdve kerül bele.
TÖltemény, G y ö n g y ö s i 1700 (Okar. 86): am. töltelék. Vö.
Ny. (27 :255). — Sl.-nál farcimen, fartiirn, fartile. — CzF. szerint nem
igen divatos.
Tölt vény, G y ö n g y ö s i 1690 (liozs. Kosz. 223, 294), am.
töltés ; Sl.-nál agger, moles, aggestus. Vö. Ny. (27 : 255); Jelent. (2 : 21)
am. rnína. — A mai töltény, puska-töltés értelemben, olöször Kiss
Károly (Hadi míísz. -3843) „vaktöltény" összetételben; előbb töltet,
patron Kimoss Gyal. (1835).
Töm, S á n d or I s t v á n 1808 (Sí.). Szerinte: töm a, régi nyelv
ben „multus“-t jelentett; ebből Uimöbh. tnmbb, most több, pilis és lomezer a régi nyelvben am. millióm, ezernyi ezer". — Budenznél a több:
lötebb, tölb (MUgSz.).
Mind a töm (multus), mind a töms.xer vala
mint a töményéé is (multus, nuinerosus) csupa fictio. — SÍ. felteszi azt
is, hogy lömleni, töményleni a régi nyelvben annyi volt, mint iinplere,
eoinplere, farcinare, congorere. Látszik, hogy a töm ige is hatással
volt reá e sok föltevés kigondolásában. — Más oldalról is reájöttek
a tömre, mint névszóra. — Bresztycnszkynél (Math.) stereometria:
tömíiUségmérés, de már Ball. (1846): töm,mérés; stereograpkie: tóm
ra,?.!:, sterootypie: tömnyomul stb.
Tömb, S ze m é re (Munkái 1:47) és Kazinczy bizonysága sze
rint is (Pandekt. 5:11). Kazinczy a tömbörü tájszót említi mellette,
a mi alkalmasint ugyanaz, a mi a Tsz.-ban tömbiin. Tehát elvonás
ebből, nem pedig: töm+b, a miként CzF. magyarázta. A szótárak
közül először a Toldy-féle 'i'ud. Müszótárban (1858): gruppé, tömb;
gruppiren, tömbestt, tömhöz. — Legjobban fenntartotta magát a geo
lógiában s a tanszer-gyűjteményekben (vö. rajztömb).
Tömedék, B u g á t 1833 (Orv.). Nála am. intensitas. — Fog.-nál
(1836) a népies jelentés is : ,das gcstopfte, gefüllte. stopfwerk”.
Tömeg, V ö r ö s m a r t y 1829 előtt. Megvan már Pák Dénestté

Tömény—Tömör
1829 (Vad. 2 : 197). - Pbil. Helmeezynck tulajdonítja, mert ö is hasz
nálta a Jelenkorban. — „Vocem hanc primus Vörösmarty in médium
protulit; paulo post unanimi consensu pro exprimenda „mássá' assHinta sit, adeo quidcm ut ne portáé infcri quidem advcrsus eam valeant' — mondja Bugát; ugyanígy a „gyurma' csikkben : ,('urri tamcn
vox tömeg pulverc pyrio colonns per nniversam Hungáriám propagata fuissct". (Szh. 173, 439). — Talán a Verscghy-fcle: „szertömény
a testben, mássá in corporc“ (Lex.'i, vagy pedig a népies tömzsi,
tömörzsik hozták e gondolatra. — Eleinte melléknévül is használják:
tömör, rnassiv értelemben (Gyal. 1835'. — Tömeges (massonhaft) csak
Ball. (1857). — Tötneg-Sr, tömeg-gondár, tömeggondnok: massae eurator. Ball. (1843 cs 1846). — Tömecs, moleknla 1858 Toldy (Möszt.).
Tömény, B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — A régi
nyelvben tömény-ezer: millióm, ezernyi ezer: ebből vonta el „sok,
Számtalan' jelentéssel. — Sí. a tömény szónak „saceus, culeus, marsupiuni' jelentést ad s ezt reginek állítja; Bugátnál viszont tömény:
concentratus (ehemiai értelemben), p. tömény kénsav (Orv.) s innen
töményíteni Ball. (1846).
Tömíteni, N y ú lá s F e r e n c z 1800 (Érd. orv. vizek. I.). Volta
képen am. tömödöttő tesz s az állít, szállít, fntnmU, takarít, térít stb.
analógiájára van készítve. — TömiUni Tzs. (1835).
Tömkeleg, M o ln á r J án o s 1760 (Rég. jel. épiU. 148, 255,
383). Sokáig Barczafalvinak tulajdonították, noha ő maga is Molnár
Jánosra utal. — Révainál 1787-ben (Elegy. Vers. 14):
Nem de csodálta világ hegyes építménye rakásit,
És ezer útba szakadt tömpeleg' annyi falát' ?
Szirmaynál is 180B-ban (Gioss.) tömpeleg. Vö. Ny. (14:174). — Szilasi
Ny. (28: 152) az oszm. njg. tombolák szóval (gömbölyű, gombolyagforma) veti egybe.
Tömör, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). Nála am. „regement:
tömörnök: eggy regementnek a feje', — Ez értelemben teljesen ért
hetetlen a képzése. — A Sl.-nál levő tömör: pumilio, nanus vagy
parvus, exilis a népies tömörzsik, tömörcsök megrövidítése. Ez lassan
ként a nem épen messze eső „rnassiv' értelemre idomult át. — Pák
Dénes 1829 (Vad. 2:197) és Tzs. (1835): rnassiv, tömör, tömött; s
viszont tömör: rnassiv, kiéin, untersetzt. (1838). — Továbbképzései:
tömörödni Ball. 1857; tömörít Ball. 1864; tömörül CzF. 1874.
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Tömzs. Először Fog. (1845) találom, stockwerk im bcrgbau
jelentéssel. — Elvonás a tömzsi, tömzsuk melléknévből. (Tsz.).
Tönk. — A NySz. a tönkre tesz kifejezést nem ismeri, valamint
Szí)., Sí. sem. Először Kreszneriesnél találom : tenkre tesz, lenkre visz ;
ugyanígy Tsz. — Kreszn. megjegyzi, hogy tenk magán nincs szokás
ban. Az elvonás alkalmasint Helmeczytöl van, noha a Törv. Szt.
Fogarasitól s Széchenyitől idézi: banquerotte alatt. Ma már a tönkre,
úgy szólván, élő igeképzövé vált.
Tönk, fatörzsök, truncns Gyarmathy 1799 (Affin. 269).
Töredékes, Im re Ján os 1831 (Phil.): aphoristici.s. — Tzs.
(1838): ffagmentarisch, rhapsodiseh.
Törleszteni, H c lm e c iy 1834 (Jelenkor 111): eltörleszteni
(eltörölni). — Kimoss 183ö-ben (Gyal.) a cassationsgerichtet törtesztöszékneéz nevezi. — Fog.-nál (1836) törleszteni: absohaffen, aufheben,
de már Tzs. (1838) amortisiren is. Ez utóbbi igével sokáig meg voltak
akadva. Bar. Vm. (1307): elhaltatni: a Jelenkorban (1:30, 526) majd
fogyasztani, majd enyésztem. — Lovász Imre 1835-ben (Ért 52.)
megrója a Jelenkort, hogy a törleszteni szót divatba hozta
Törmelék. Csodálatos, hogy ez a közönséges, országszerte
ismert szó egész 1854-ig (Ball.) egy szótárunkban sem volt. Vö. Tsz.
Törpülni. A törpe megvolt arégi irodalom nyelvében is. (NySz.). —
Eltörpíteni, eltörpülni először Tzs. (1835).
Történelem, D ö b r e n t e i 1842. (Berzs. Műnk. 241): „Mint
győzelem, aggalom, türelem. Türlénedelem pedig mint győzedelem
aggodalom, tiirödelem. Ez nagyobb fokozatot jelent, amaz kisebbet
Történelem tehát apróbb vonás összezcte ; történedelem pedig egész
nemzeté”. — CzF. szerint is „több történetet foglal magában”. A
forradalom előtti szótárak nem Ismerik; először Ball. (1851). — Tör
ténész, történészet Fog. (1836); Tzs. (1838) nem fogadja be.
Történet. A régi nyelvben csakis accidentia, casus, eventus.
(NySz.). — Molnár János volt az első, Kreszncrics szerint, ki e szót
história értélemhen használta : „Az anyaszentegyliáz történeti* 1769. —
Sl.-nál „történetek*; annales, chronica, história: és történetíró:
historiographus, hisloricus. — Brassai ellenezte, Szarvas védte a tör
ténet szónak ezt az új értelmét. Ny. 1 (164 cs 406).
Törtszám, M a r ó t h i 1743 (Arithm,). — Apáczai s a régi arith-
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metikák darabszámnak nevezték, később Dugonics (1784) töredéknek,
Győri Sándor (1832), elég furesán, fórefoiek. (Math. Msz.).
Törülközni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). nyelvéből. — Vö. kinálvány czikkttnkkel.

A nép

Törvényczikk, S t e t t n e r 1832. (Vált. jog és Törv. Tud.
Szt.): articulus. - Előbb : törvényczikkely.
Törvényesíteni, X á n á s iB e n j. 1799 (M. polg. örök. 95.1.).
Georchnélis(Töiv.): legitimáló: Bárányarnegye Tiszt. Szót.: soleinnisare.
Törvényhatóság, V ir á g B e n e d e k . - Ilolmoezy (Berzsenyi
Versei 1816, Vili.) Virágénak vallja.
Törvényhozó, B a r ó t i S a a b é D á v id 1792 (SzD.). A legislator szó szerinti fordítása. Azelőtt: törvenyadí, törvénytszabó, törvényszerző, törvénytevő XySz.
Törvénysz erősíteni, legitimare (Debr. Törv. Szót. 1837). —
Sem Czi)’., sem Ball. nincs meg. VB. -sít.
Törvényszünet, B a r ó t i S z a b ó ü á v i d 1792 (SzD.).
Törvén ytár, G e o r c li 1804 (Honnyi tőrv. 1:5).
Törzs, K a z in c z y 1815 (Mnnk. VIT. Gloss.). „A torzsok meg
csonkítása, vö. árnyék és árny". — Szemere örvend a törzs szónak
a a szelindet ép oly jónak találja, valamint a törzs és szemöld sza
vakat. (Műnk. 3 :118, 120). Elkerülte műid a kettőjük figyelmét, hogy
már MA.-uál is megvan Xy. (14:406. 493). Barezafalvinál is megvan
ez az elvonás, de törzse alakban: ,,etymon, origo vocis*. (Szemem
Főljegyz. közt l : 25.7). Ugyanígy nála gömbé és nem gömb, börönde,
ma bőrönd. — Horvát Endre szerint táj szó és törzs am. törzsök
(Árpád, 488). A törzs, mint katonai mászó (stáb), először Kiss Károly
nál 1813 (Hadi Msz.).
Törzsszám, Kom n en o vi e.b S á n d o r 1858 (Toldy, Msz.)
primzakl. — Sok javaslat olözte meg: Mártonnál (1803) főszám,
Verseghyncl (1822) sarkszám, Pethénél (1812) rendeletien szám, Brcsztyenszlcynél (1827) elsörendbéli szám, Bolyainál (1831J cJőszám, Márt.
(1823) törzsölcszátn.
Törzstiszt, K is s K áro ly- 1843 (Hadi Msz.): stabsofficier. —
Azelőtt főtiszt Tzs. (1835).
Tőszó, B e n y á k B e rn é t 1780 körül (Ny. 30 : 425) nemen
primitivum. — Szólárilag Sl.-uál: vox prünitiva, vooabulum primigenium.
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Tőzs, tőzsde, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szól.}. Önkényes el
vonás a tözsér-bői, mint a ám a címerből
cégérből; emez
rögtöni tovább képzés a negyvenes években felbiirjánzott danáé
képzővel Ny. (16 : 233).
Trágya, trágyázni. A régi nyelvben am. csemege cs fűszerszám ; az ige pedig am. fűszerezni (NySz.). Csak a XVIII. század
második felében válik a mai értelem általánossá, noha még Faludinál
is ; -előveszik az udvariságot, trágyázzák a szókat".
Trón, Márton 1823 (Szt.): „trónus, v. thrím‘ . Az előtt (Márt.
1803) csakis trónus. — Thrónbeszéd Jelenk. (1: 555). — Trón, tró
nus Tzs. (1835). — Trónolni Ball. Telj. Szt. (1873).
Tudalom, G y ö n g y ö s i 1700 (Char. 205); am. tudomány
VB. Ny. (27: 2Ö4). — A NySz.-ból kimaradt, noha Krcszn. és 0*F. is
megjegyezte: „már Gyöngyösi élt ezen szóval“. — Kreszn.-nél:
scientia, diseiplina, inathcsis : tud,almos: matliematicus : Imlolmmmg :
cognitio máthematiea; SzD.-nál am. tudományos és tudományosság.
— Bar. Vm.: tudalék am. theoria; tudálékos Kreszn. — Helmeczynél
(Jelenkor 3 : 485) Indulom am. bewnsstseyn. — Tzs. (1838): kenntniss,
kunde. - Ugyanígy Ball. Telj. Szt. — Szász Bélánál 1874 (Mill. Logika)
Untatom ismét am. tudat; tudalmas am. tudatos; tudalmatlan am.
öntudatlan. Vö. Ny. (8 :112).
Tudat, B a r c z a f a lv í 1792. (Tud. magyarul 32). „Az, a mi
az elmében az csmérésböl, értésből, tudásból előáll vagy kikerekedik,
esííiéretnek, értetnek, indáinak (ipsnm cognitiim, intellectum, seitimi)...
mondatik". — SÍ. nem fogadja eL
A Lex. (47) szerint némellyek
tudat mk mondták az axiómát. — KözludiU (Perecsenyi Nagy László
1822. Mest. szav.); ugyanitt tudatos am, eonscins; Ball. (1861; bewnsst.
Tudományos. A régi nyelvben tudományos am. „hozzá értő,
jártas valamiben, p.: tudományos a hadhoz". — „Sciontificus" érte
lemben Sl.-nál (1808) ; nála egyszersmind „literarius' is. — Ugyanott
tudományosság: literatura. — Tzs. (1835): gelehrsamkeit.
Tudor, B u g á t 1836. (Tsch.): Valamint a nagyúrból lett
Így
szól Bugát
a nádor, óp úgy lehet az olyan úrból, a ki tud, vagyis
a tnd-iirból tudor.
A szótárak közül először 1854-ben Ball ;, mikor
a tanár már véglegesen professzor lett.
Tudósitvány, S te tt n e r 1832 (Vált.): „aviso".
Túl, mint ígeköto. — B e r c s é n y i M ik ló s , Rákóczy főve-
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zcre, különösen kedvelte ez igckütőt. A NySz. hat példája közül öt
tőle való. Ha az ö levelei idejükben jelentek volna meg, azt kellene
mondanunk, hogy Ő volt a meghonosítója. így azonban F a 1u d i ér
deme vagy bűne. Nála megvan már túlhagy C9 túllép (Műnk. 150, 676j;
a NySz.-hól ezek azonban kimaradtak. — SzD.-nál a népies túlesni,
Sl.-nál túlhatni, túlmenni; Kazinczynál túlmúlni (Szem. Följegyz,
2:132): Tzs. (1838): túl-ud, túlél, túlér, túlfeszít, túlhág, túlhalad-,
(Jelenk. 1 : 8), túlnyúlik, twltelik, Fog. (1848): túlbecsül, lúlasiyáz, túlhévül, túltelít stb.
Túl- névszók előtt. - Toldy, Szvorényi a túl- ily esetben való
alkalmazását Szemerének tulajdonítják—Vö. Szem. Följegyz. (2 : l).llyenck : túlerő, túlfinmn Ball. (1804); lúlköllséy Kimoss (Gyal.): túlnagy
Toldy (Msz.); túlnépes Fog. (1848); túlnyomó Fog. (1830); túlsúly
Tzs. (1835); túlvilág Ball. (1890) stb.
Túlbuzgóság, iúlkatalmn, túlmány egy szótárunkban sincs meg.
Tulajdonítmány, Im re J án os 1831. (Phil. Szt.) attribú
tum. — Nála voltaképen tidajdanítonny. — Mai alakja Ball. (1851).
Tulajdonjog. — Ezt a M. Tud. Társaság 1833-ban héziralsajátedgi jognak; Kimoss 1835-ben (Gyal.) általában sajátsági jog
nak : Szlemenies sajátság jussanak, Czövek pedig tulajdonosság jussá
nak nevezi. — Eigenthnmsroekt: tulajdonjog Fog. (1845).
Tulajdonnév, Debreezeni Gramm. 1795: nomon proprium. —
A régi irodalomban „tulajdon neve szerint" am. a maga nevén.
Tulajdonos. A régi nyelvben „válogatós“ vagy „önző" volt a
jelentése. — Először Baróti Szabó Dávidnál (SzD. 1792) proprietarius
értelemben: „tulajdonossá egy Regementnek''.
Sl.-nál általában
proprietarius.
Túlcsapongani, Sz éo h e n y i (Türv. szerint) az exorbitanst
nevezte tülcsapongónak.
Túlmány 1. körülmény.
Túlozni, S z é c h e n y i 1835 (Társaik. 5): „ultráskodni*.— Az
übertreiben-re több javaslat volt: túlvisz Tzs. (1835); lúlüz, túlnagyít
Kunoss 1835 (Gyal.); Fog. (1836) túlkodik. — A túloz, szótári Ing,
először Fog. (1836): übertreibt, ist ein ultra. — Képzésére nézve vö.
utánozni és a régi ellenezni.
Túlság, Gr. D e s s c w ff y J ó z s e f. — Kazinczy 1816-ban

Tólszárnyalni—Tünde
(11.86) ezt írja Dess.-nek: „Nem látszik jónak, mint ezek nem volná
nak, innenség, környülség, mellettségA mire Dcss. (91) azt feleli :
„Ha felség jó, miért volna a Iáhág rossz". Azonban a iúlság nem
szép szó; igaz, de nem lehet minden szó szép és nem is kell hogy
legyen". — Túlságos Helmeezynél (Jelenkor 3. évf.) utópista; Kunosé
nál ugyanakkor (1834) übertrieben ; túlságoshűlik Fog. (1836).
Túlszárnyalni, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.): überflügcln.
Turfa. — Pcthe Ferencz a Föld. műv. Kimiában (1815) íör/hek
nevezte; de már Márt.-nál (1823) torf: turfa, töri, gyeptüzeg.
Turul. „Baneriuin Regis Ethelae, quod in proprio scuto gestarc
consueuerat, similitudinem auis hahebat, qnae hungarice Turul dicilur,
in capite cum corona". (Kézai: Chronioon hungaricum, A. Horányi,
46 I.). Miféle madár lehetett ez a turul ? Kresznerics 1820-ban (Egyh.
Értek. 3:168) gerliczének gondolta, „mert a turul szinte olly termé
szeti hangot követő nevezet, mint deákul a „turtur4 ; Horvát Endre
«os/»iií-nak mondja (Árpád, 486 1.). Vörösmarty (Aurora 1831:269)
lurolyü-nek olvassa; Szabó Károly karul,ynuk. — Fog. (1836): dér
Aar. — Vámbcry szerint: sólyomfajta madár. Vő. Thury József (Turul,
4:124). — Az ezredéves emlékmű sasként örökítette meg.
Túrzani, F o g a r a s i 1845 (Szt.): sehürfen. A tűrésem tájszó
nak (Kreszn.) átidnmítása.
Tusa, K a z in c z y 1814. (Pandektám 6 köt.): „kampf, lucta.
Csináltam ezt a szót a tolakodómból. Való, hogy a tusa szóból tusátködöm vagy tusázkodoninak kellene formáltatni, mint a ruha és csuda
szókból csodálkozom és ruházkodom. De a szóra szükség vala s Osszián
ban szépen fest, mert illik a régi ismeretlen világ ismeretlen törté
neteihez az ismeretlen szó '. — CzF.-ra jellemző: hogy a régi tusar
hűlni-x az új iusá-btú származtatja. — Tusázni szintén Kazinczynál.
VB. Kimoss S/.f. (1834).
TücLővósz, B u gát 1833 (Orv.): phthisis pulmonalis.
T ufa, S á n d o r Is tv á n 1806 (Told): nadelholz.
Tükrözni, K is f a lu d y S á n d o r (Műnk. 7 :156): „a patak
ban tükrözi magát*. — Tükröz, tükrözd Kunosa (1834 (Szf.), Tzs.
(1835). — A német „spiegeln" fordítása.
Tünde, V ö r ö s m a r t y 1831 (Csongor és Tünde). Elvonás a
/líwiérböl. Eredetileg személynév. — Fog. (1836) csak annyi mint
„tündér*.
Tzs. (1838): „schnell vergiingliob, verlliegond*.
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Tünemény, B a r c z a f u l v i 1786 (M. Hírmondó). „Valami csak
élőmbe tűnik* (Vö. Ny. 11:874); „qnaelibct rés, quae actu adficieiulo
apparet — ipsum l'haenomeni corpns*. (Tud. magy. 13).
SzD.-uál:
látomány, kópzelmény vagy jelenmeny; Sl.-nál : Appareutia, Phaenomenon. — Tüneményes CzF.
Tünet, fn. II a r é t i S z a 1) ó D á v id 1784 (Szí). I. és II.). Nála
lélek-látás, később objeetum. — Barczafalvinál 1792 (Tud. magy.
13.1.): „Adficicns apparitum quid, aetu simplici: — phaenomenum*. —
Sl.-nál: speetrujn, visnm, species, phantasina. — A Mondolat ára „eggy
tünet forint volt6 t. i. sájn frt. — Tass. (1838): sebein, erscheinung.
Bugáinál 1833 (Orv.): Bymptoma.
Tűnni. — Feltűnő, hogy a régi nyelv ehhez az igéhez sem a
fel. sem a ki igekötöt nem függesztette. Zrínyi női megvan Ugyan a
kitün, de nem a mai, hanem eltűnik értelemben. (NySz.).
Síit Márk
nál és Tog.-nál (1836) sincsenek meg. — Kreszn.-nél kitűnik, elueet:
Kunosánál (1835. Gyal.) auő'allend: föltűnő; eminens: kitűnő; eminentia: kitűnőség. A Tzs.-bau (1838) feltűnik: erschoinen, anffallen, ins
augefallen • kitűnik sich ansnehmen, bervorseheinen, hervorragen. —
Klötiinik ugyanitt: in vorsehein kommen.
Tüntetni. A régi irodalomban am. „átalakítani, elváltoztatni*.
(NySz.).
Faludinál (I. Kreszn.) és Sl.-nál : „repraesentat, farit nt
videatur. appareat". — Szontágh Gusztávnál tüntetés am. demonstra•tio, katonai értelemben (Math. 102). — Fog. nál (1836): „vorspiegeln,
vorstellen". — Ball. (1854) demonstration: tüntetés és Ball. (1857)
tüntetni vorspiegeln, orsekeinen lassan : ugyanígy Fog. (1848 és Fog.
1860). — Mind a mellett cl van terjedve az a nézet, hogy a tüntetés
szót Benedek táborszernagy hivatalában csinálták, mikor a pesti fiatal
ságot a demonstrálástól falragaszokon óva intették. Ez mosebeszéd!
Ball. vagy Fog. szótára bizonyosan megvolt Benedek irodáiban. Mind
össze annyi az igaz, hogy a tüntetés Szú akkor vált közkeletűvé. —
Kitüntetni Ball. (1851).
Türedelem, türelem. Amaz megvan már a codexek korában,
de a későbbi irodalom nem él vele s a patientiát „tűrés, bókcsséges
türés‘ -nck nevezi. Faludi támasztja fel türedelmes, türedelmesség szár
mazékaival együtt (NySz.), noha Kazinczy (Pandektám, 6 köt.) ezt
írja : türedelem, toleranz. Vox ficta per Mattb. líáth, occasione publieati
Edicti Tolerantialis sub Josepho II. ad similituőmem türedelem. unde
tfíredelmesség ex tőröm". — A türelem először SzD.-nál (1792), vala
mint türelmes es türelmetlen is.
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Tűzálló, K o v á c s M ih á ly (Chernia 11:204). .Olyan szó,
mint öráttó; így csináltam ezt is : levegő-ég álló, itl quod in aere
liberó non corriimpitur*,
Tüzér, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Máz.); uo. tüzérség. —
Előbb: pattantyús, pattantyúsig Tzs. (1838).
Tüzeskedni, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „agere nimiuin
fervide, praecipitanter: hevenkedni*. — A nép nyelvéből
Tüzetes, K os s u th . — CzF. (C: 542) ezt jegyzi meg róla :
„legelsöbhen a Kossuth L. szerkesztette Hírlapban olvastuk a tüze
tesen igehatározóval együtt. — Érdekes e szó története is. Nem a
tüzet főnévből származik (hiszen ilyen főnév nincs és nem is volt),
hanem a tűzött mn.-bftl. — Királyföldinél (1846) és Fog. (1848) .ex
professo. am. tüzötteeen, Ball.-nál (1846) tüzeUesen, noha Fog.-nál
(1845) ugyanez tüzelésen.
Tüzi-j áték. B a r ó t i S za b ó D á v id 1702 (SzD). Tűzjáték
Tzs. (1835).
Tűzoltó, S á n d o r Is t v á n 1808 (Told.). Nála sypho incendiarius. — Fog. (1836): dér fenerlöseher. — Tüzőr Márt. (1823). —
Mártonnál (1803) tűzi próba; Tzs. (1835): lűzpróba.
Tűzvész, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD.): A régi szél
vész, vizvész (Káldi, Kreszn.; a NySz.-ban nincs meg) mintájára.

U,

Ú.

Udvar h ölgy 1835-ben (Tzs.) még udvari dáma, ugyanígy Fog.
(1848); udvari dáma vagy delnő Ball. (1854): udvari delnő Ball. (1864
és 1881); CzF.-ban nincs meg; végre udvarhölgy ehrendamc, hofdame
Ball. (1890). — Udvarmester Márt. (1803). TJdvarnagy, hofmarsehall
Fog. (1845), előbb „udvari főüszttartó“ Tzs. (1835).
Udvarias. — A NySz.-ban udvarias és udvariatlan. — Még SzD.
és Sl.-nál is így. — Knnoss 1834 (Széf.): udvarias és udvariaskodni.
Udvarolni. A régi irodalom nyelvében: ministro, famulor, servin, honorem exhibeo; de már Gyöngyösinél (NySz.): „ez menyének,
amaz udvarol ángyának. — Kimoss (1834): den liof maciién,
Sztív : Nyelvújít. Szálára.
23
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Udvaroncz. A „höfling* Mártonnál (1803) .udvari csapodár ;
ugyanő nála (1823): .udvari uracs" : Kunossnál 1834 (Szí.): „udvarnők" ; végre 1835-ben, dőlt szedéssel : udvnrnn.cz (Tzs.).
Ugrány, f ö l d i 1801 (Térni. kist. 68): „kenguru".
Ugrasztani, S á n d o r Is tv á n 1808 (Sí.): ani. .ugratni",
vadat felugraszlani. — A nép nyelvéből. Vő. Simonyi (11. Nyelv. 2 : 107).
Ú j dón. A régi nyelvben csak ujdnn-új összetételben, mint „csnpádon-esupa, tisztádon-tiszta" stb. s a nép nyelvében is csak így,
vagy pedig ujdonat-új. — Ügy látszik, SzD. (1792) választotta külön
szóvá: újdon (novus, recens, neotericns, 81.); tíjdoni. újdoniság s
hozzáteszi: mint hajdani, kajdaniság.
Kazinczynál újdonság: ncu
beit, novitat; újság: neuigkeit (Pandektám 0. köt. és Szemete Följcgyz. 2:84).
Újdondász, P á k h A 1b o r t. — Vadnay Károly íöljegyzése
szerint (Fővár. Lapok 1879: 28. sz.): „P. A. csinálta a szófaragók ki
gúnyolására". — Ugyanígy Jókai: .Királyi Pál felszólított, hogy nem
áilnók-c be a Jelenkorhoz újdondásznak ? (Pakk Albert csinálta e
szót: hadd maradjon a inig benne tart)". Vő. Ny. (29 : 225). — A tré
fás kifejezést komolynak vették, igét is csináltak hozzá ujdondászni
(neuigkeiten schreiben Ball. 1857): sőt mintául is szolgált új szó
faragására: ódundász, s ebből rögtöni elvonás útján : ódonda, antiquariat (Ball. 1872).
Újonoz, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). VB. ifjoncz. — SzD. nem
fogadja el; Sí. azt mondja: „ Újontz pro Új suhantz, tyro, novitius". —
Bar. vm. Tiszt.: tiro militaris ujjontz katona. — Újonczozni (Fog. 1836).
Újrázni, 1. éljenezni.
Újság. A régi nyelvben csak novitas és novüunium. (NySz.). —
Rát Mátyás (1780) kezdte az ö Hírmondóját „ujság“-levélnek nevezni;
így még SzD.-nál is (1792). — l)e már Sl.-nál (1808) újság: ephemeridcs, Zeitung.
Újságolni, B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.). Nova narrare, recitare SÍ.
Undor, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy.) és Sí. Ez utóbbinál
csa': mn. : fastidiosus, nauseabundus, iiauscans. — Elvonás a nép
ajkán élő undorodik, umlorít-toíA. — Kunoss (Széf. 1834) absoheu, cckeL
Uracs, D u g o n ic s 1787 (Etelka, 412) „ezen szó-toldalékok:
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ács, ecs . . . a’ régi Magyaroknál meg-szokbík kissebbíteni az előtte
levő szavakat. Például: kövecs, kapocs, dugács, kulacs, makacs*. (!)
Uralom, K ossu th , Pesti Hirl. (Türv. Szt. szerint) democratia :
népuralom. — Hihetőleg az uradalom syneopéja, vö. himlőm, győzelem.
—1Szótárilag Fog. (1845): uralom bcsitz, kerrscliaft. Ugyanitt uralgani,
herrsohen, dominiren.
Uralni. A régi irodalom nyelvében mindig „urának vallani- a
jelentése s a mai szótárakban sincs máskép. A közbeszédben s a
gondatlanabb Íróknál annyit tesz : uralkodni. A Honderliben már 1843ban (1:27) ez utóbbi értelembenhárom fejedelem uralja ,.a társa
ság magas köreit Parisban6. — A .dominálni" s a német „bcherrschen*
aecusativnst kivan; ágy vélték, hogy ilyen igének a magyarban is
kell lenni. — Kiss Károly 1848-ban (Hadi Msz.) az urdalni igét aján
lotta : urdallópont, cin dominirender punkt. Nem talált tetszésre, de
a Honderű példája ragadóssá vált, s kérdés, hogy e helytelen szokás
kiirtkató-c még ? így történt a bírálni igével is. A régi nyelvben am.
Jardjának vallani'’, ma pedig „birókónt szerepelni ". Úgy látszik, az
uralni is ily órtelemváltozáson megy át. — Mártonnál (1807) uralni
am. a mai urazni.
Uras. — A régi irodalomban nincs meg; a „nobel, henisch*
Faludinál úriás volt. (NySz.). — Az uras Kroszn.-ncl (1827) először:
„a kinek ura, vagy férje van" értelemben; bizonyosan a nép,nyelvé
ből véve. — A mai uras először Tzs. (1835); uraskodni még egy
szótárunkban sincs meg, mert az az uraskodni (domine, herrsohen),
a mit a NySz. 154S-ból idéz, ha megnézzük az idézett forrást, kitűnik,
hogy csak hibás olvasás uralkodni helyett.
Úrbér, P. T h e w r c w k J ó z s e f 1826 (Magy. AnthoL 2; 119);
..Az nrbér (urbárium) szót Pozsonyban 1826 márt. 27-dikén bovégzett,
aztán több vármegye követeivel közlütt, ezektől megvizsgált CS észre
vételeikkel megbövitett „Glossarium etc.“ ezimü eredeti kéziratom
szerint magam csináltam * — Szirmav a latin urbáriumot a magyar
tír boriiból származtatta (Hung. in Pár. 96) s alkalmasint ez az úrbor
vezetett az úrbér megalkotására. (Ny. 10:173).
ú rhölgy, F o g a r a s ! 1845 (Szt.); úrnő megvan már MA.-nál :
.domine, hera*. A NvSz.-ban száz évvel későbbről.
Úrias, F a 1u d i 1748 (NySz.).
Nála voltaképen úriás. Még
•SzD. és Sl.-nál is így. — Úrias Fog (1836).
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Urodalöm, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). — Ma már nem is
hinné az ember, hogy ez is csinált szó (Ny. 11:466): pedig ez is
csak olyan, mint a társadalom, ptíspöködelem stb. — A Debr. Gramm.
(326) megjegyezte, hogy mivel Úr nem ige, hanem név, urodalom
nem teheti az úr birtokát.
A birodalom hasonló hangzása ment
hette meg. — Vö. társadalom.
Uszadék. Először 1835-ben (Tzs.) találom, még dőlt betűkkel
szedve. Jelentése: anschwemmung; úszwUkföld: ein angeschwemmtes
stnek land. — Uszalék ani. tenger-Kányaték Ball. (1872).
Uszály, M u n k á csy Ján os 1835 (Füzérke, 7): schleppe:
uszályruha schleppenkleid; uszályvwö schleppentriiger. — Társaik.
(1833:194) schleppe: uszó-alj; ebből lett az uszály egyberántva.
Kunosénál ugyancsak 1835-ben (Gyal.), a szoknya mintájára : uszonya ;
ugyanígy buroknya, wickler. — Uszályos Tzs. (1838).
Uszkár, P e t h e F e r e n c z 1815 (Térni. hist. 1:287): dér
Pudel, angl.: the waterdog. — Elvonás az uszkdrolni (az úszkállani
dissimilatioja) igéből, valamint a búvár a buvárUmi (*buvállani)-ból.
Uszoda. A S z é c h e n y i esónaMájhyal egyidőben született
az 1issda BaU. (1843); ugyanígy még Ball. (1847). — Mai alakjában
Honderű 1843 (1:679) és Fog. (1848).
Utalni, K a lm á r G y ö r g y 1770 (Prodromus 395): , utasítni,
utat mutatni" értelemben. Vö. Ny. (29 :168). — Dugonicsnál utalni am.
utazni. (L. ezt), — Átutalni, a mit újabb időben az országgyűlésen
annyit emlegetuek (átutalási eljárás) még egy szótárunkban sincs meg.
Nincs meg a kiutalni sem, a mit ma a kiutalványozni helyett mondanak.
Utalvány, C s á s z á r F e r e n c z (Váltójog), noha már 1838ban is (Tzs.). — Előtte s meg utóbb is sokáig utasítványnai, Mrendclvénynák nevezték az assignatiót, valamint a váltójogi adresset. —
Nála utalványozott am. adressat. — A mai „assignare" jelentés HÍV
Mszt (1845). — Kiutalványozni Ball. (1881).
Után-. K é v a i kezdte a német nádi- kezdetű szók lefordítá
sára alkalmazni. Elegyes Verseiben 1787 (156) utánidö: nachzeit.
Erre a múltára : utánnyotnal, nachdruck Kunosa 1834 (Szf.); uttínJcép,
utánképzés: nachbild, nachbilden Tzs. (1835); utánvét BalL Telj. Szt.;
utánvétel CzF. (1874); utánvételeim Ball (1881). .
Utánozni, D ö b r e n t e i 1816 előtt. (Berzs. Vers. VII.). —
Képzésére olyan, mint a régi ellenezni. — A Tud. Gyűjt. (1818 foly.
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o : 8Ü,I: ,A mímelni (Kazinczytól) a franczia mimé szóból készült, de
minekutánna a mivelt lelkű Döbrentei megmutató, hogy azt magyarul
is helyesen kitehetjük ezen szóval: ulánnazni, ennek mint hazainak
vagyunk kénytelenek engedni az elsőséget, noha talán amaz kedve
sebben hangzik". Ugyanígy még Külf. Szinj. (1:182) .Vö. Ny. (3:317).
— Utánzat 1831 (Phil. 5Ő).
Utasítani, B á r ó t z i 1774 (Kass. 131): „Valakihez utasított
levél" és Harcit; Szabó 1792. (Kisd. Szót.): „Valakihez utasított em
ber". — Elutasítani nála am. eligazítani valakit valamely dologban:
„Dolgaiban clútasitani* (260). — A NySz.-ban sem utasít, sem utas
(utazó) nincs még meg; ott utas am. „habens iter“ : „Esie az mag
néhol ntas helyre". — Ball. (Telj. Szt. szerint) Meggyesinéi megvan
utahíianu utasítani értelemben. Utasítvány Tzs. (1838). Kiutasítani
Ráth (1853), visszautasítani Tzs. (1835).
UtáBz, B a ric z G y ö r g y (Math. Mttsz.).
Utazni. A NySz. szerint Faludi lett volna az első, a ki a Meggycsinél, Gyöngyösinél előforduló útozni igét áfazííi-nak írta. Tény, hogy
az átázni ige aránylag fiatal szó s hogy csak lassacskán szorította
ki elődjét, az útenjámi-t. Dugonics még 1803iban is (Jólánka 1:557)
utalónak nevezi a mai utazót. — A Phras.-ban (1750) megvan az utazó
s az utazás a „comitatus, iter, itio, viator" czikkekben. Az utazásra
eddigeló legrégibb adat 1708-ból (PP. a Hornon czikkben) a NySz.-ból
kimaradt — Elutazni 81.
Utcza-nevek Budán. A Társaik. 1832. évf. déczemb. 8-i szá
mában olvasom: „Az országgyűlési követek Pozsony városa utczájit
már nem csak németül, mint előbb volt, hanem felül magyarul fel
írva fogják találni így van Budán a várban már esztendő óta; az
alsó város utczájának magyar neveit pedig múlt nyáron iratá-fcl a
város rendelése. A budai magyar elnevezések közül ezek jegyzetesbek; a Várban: királyi vár tere (Burgplatz); György tere (Georgiplatz): Diszpiacz (Paradeplatz); Séta köz (Promenadegassel): Várfok
köze (Rondelgassel): Fortma-SiMtor (Fortunagassel); az Alsó Város
ban : Váratja, ó. in. a hídinellctti sor; Ferencz király tere; a mint
az út a várba kanyarodik: Virág utczája, a tájatt hol Virág Benedek
lakott; Alkévvíz úteza; Nádor tere; Kelemföld sora; a Krisztina-városban : Atliln-utcza; A Vizi városban : Mátyás király tere; Felkérnie
ulcza. Fel van ezzel élesztve a császárfiirdönek régi magyar felhéwíz
nevezete; a mai rudasfürdőé pedig alhémíz; Így mutatja a Kelemföld
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sora Szt Gellert hegye alját, mcllynek Árpáti idejebeli neve Kelanhegy volt. — Atlá ezen elnevezéseket Döbrentei Gábor tartományi
biztos úr és a m. tud. társ. titoknoka".
Ú tlevél, B a r ó t i S z a b ó D á v id 1792 (Kisd. Szt,). A szá
zadelői Tiszti szótárak még mind úti /ereinek vagy utazó levélnek for
dítják a passualest, csak az egy veszpréminegyei jegyzi meg: .útilevél vagy' csak útlevél öszveléve"
Utó-. Már a régi nyelvben megvolt:' utól-étek, utói ser, utól-tag
(NySz.). — A nyelvújítás az utóit utóra rövidítve, gépiesen fölhasz
nálta a „naeh“- kezdetű német szók lefordítására: utójdlék Sí.; utóérzés, utóhang (Fejér, Emb. k. miv. 1810); utóhaj, utóvérzés Bugát
1833 (Orv.); utócsapat, utóhangzat. utókor, utósereg, utóvilág Kunoss
1834. (Szf.); utóbánat, utófájdalom, utóhír, utóíz, útókezes, utómunka,
utónyár, utóörökös, utóősz, ulóraj, utószülött, utószűrőt, utótél, utótudósílús. utónév Tzs. (1835); utógondolat Ball. (1857); utóhatás, utómondat, utószó CzF. (1874) stb.
Utód, T h e z a r o v io h G áb o r 1828 (Phil. szerint). Nála am.
posterior. „Demonstrare a priori: elődről okot mutatni; demonstrare
a posteriori: utódról okot mutatni. — A posteriorhoz közel jár a
posteritas. Igv lett Mátrayná! (Honmövész 1833; 28. 1.), Helmeezynél
1833-ban (Jelenkor 830) és Fog.-nál (ugyancsak 1833) az utód successor. Ez utóbbinál ulófi is. — Noha utódlani ige ma sincs, az utódlás
nachfolge, közhasználatú.
Először Ráth szótárában (1853).
Utóira.! — Szi).-nái utólb-, vagy utóbb-írás; Sl.-nál utól-írás,
Tzs. 1835: utó-írás; Kunoss (Gyal.): utóirat.
Utólag, Sze m é re, Kazinczy bizonysága szerint (Pandekt. 5:11):
a posteriori. Az előleg (a priori) mintájára. — Imre Jánosnál 1831-ben
(Pliil.) utánlag is. Bail.-nál (1851) nachtraglieh. — Utólagos (no.).
Útszéli, Id. S zá s z K á r o l y 1839 (M. Nyelvhíd. 2:92): „át
szeli eszme". — Szótárilag Ball. (1872) először: landlaufig, gang und
gebe"; Ball. (1890) ezeken felül: „bánul".
Útvesztő-(kert), F a 1n d i (NySz.): labyrintus.

Üde—Ügyes
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Ü , Ü.
Üde, J ó s ik a 1833 (Eszther): „frisch, friss; az üdülni szónak
gyöke: üd: az üdvözülni szónak: üdv. Ezen ártatlan ös magyar szó
évekig pihent munkáinkban”. Vö. Ny. (27:118). — Semmi kifogás nem
érheti o nép-etimologiás elvonást, noha a régi üdülni, felüdölni (fclserkenni, felébredni NySz.) minden bizonynyal az üdö (idő) szárma
zéka. — A szintén ide tartozó Horváth Endréméi (Zircz Emi. 11) idiüiiek irt üdülni ós iiditni (először Sí.) a népnyelvből vannak át
véve. (Tsz.).
Üdv, K a z in c z y (Műnk. VII. glossarinm és Szemere Műnk.
2:258): „Gyökere az üdvösség szónak1, mondja Kazinczy, holott
üih’Öz összetett szó: üd -j- vöz (Budenz, MlJgSz. 807). — Kazinczy
szerette ide-nek írni. — Üdvös, azelőtt üdvösséges Tzs. (1835).
Ü dvlelde, Széchenyi 1843. (Ily ezimfi munkája): walhalla. Fog. (1845) üdleldéra akarta változtatni, mert így jobb hangzású s
„az üd törzs régibb hatokban v nélkiii is használtutik". — A Ilonileríi (1843. 1 :475) megjegyzi, hogy talán helyesebb lenne dmleldéÜ gy- Összetételei közül: -ügyfél fog. (1836); ügyigazgató
(1838); ügyirály Ball. (1890); ügyirat Ball. (1851); ügykezelés
(1853); ügykör Ball. (1857); ügymenet Ráth (1853): ügyosztály
(1881): ügyrend Ráth (1853); ügyvezető Bog. (1845); ügyviselő
(1836); ügyvitel Fog. (1843): ügyvivő Fog. (1836) stb.

Tzs.
Káth
Ball.
Fog.

Ügyelni, K a lm á r G y ö r g y 1770. (Prodromus 421). Vö. Ny.
(29 :168): gondját viselni. — SzD.-nál: reáügyel: vigyáz, hozzálát. —
Ügyelet Szirmaynál (1806, Gloss.) institutmn s hozzá teszi: „új szó“.
A Mondolat rosszalja is. — Fog.-nál (1836): aufschnng, inspoctio.
Ügyeletes CzF.-nál (1874) székely szó s arról mondatik, a ki mindem-e
ügyel. — Ügyeletes káplár: inspectiós. - Felügyelni, felügyelet, feb
vgye.löség Fog.-nál 1833 (DMM.) és Kunossnál 1835 (Gyal.).
Ügyér. - 1862-ben (CzF.) találom először a bclagyért, ugyanott a
hadügyért, külügyért, pénzügyért.
Ügyes, Faludi 1748 (NySz.). -(Nála: verus, justus, legitimus;
ügyetlen : illegitimus; ügyetlenség: injnstitia, injuria. — Kalmárnál
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1770 (Prodr. 420) ügyes am prókátor (Ny. 29 :167). — Népifis értelme
(Tsz.) már SzD. és Sl.-nál: aptus, hahilis; ügyetlen: ineptus, inhabilis. — A Mondolat még megütközött rajta. — ÜgyesUeni, abrichtolni
Knnoss 1835 (Gyal); ügyeskedni Fog. (183G).
Ügyész, B a r c z a f a l v i 1786 (M. Hirm.). Nála prókátor a jelen
tése. — A Dcbr. Gramm. (327) nem helyeselte, „mert az -ász -ész
végezetek csak testi látható dolgot jelentő Nevek utánn tétetnek, az
ügy pedig nem testi látható dolog. — Érdekes, a mit Szirmay (Gloss.)
mondott 1806-ban: „A fiscalist ügyvédiének vagy ügyésznek kezdik
nevezni, de kérem a nemzetemet, tartsa meg az előbbeni fiskus, fis
kális, prókátor nevezeteket . . .; érteni sem fogják az éj nevezeteket,
melyek nagyon erőszakosak. Ha maradhat a németből: borbély, pék,
vinczellér sib., miért ne maradhatna a deákból: fiskus, fiskális, pró
kátor, ágens ?“ — He az ügyész győzött s minthogy a fiskust a
prókátortól mog kellett különböztetni, az ügyészt az elsőre fog
lalták le, a prókátor helyébe pedig sok versenytárs közül kellett vá
lasztani : iigyfolytabi (Szí).); ügyfogó (Sí.): ugymseln (Bar. Via.):
ügyvédié (Szirm.); ügyvédéi (Vcszpr. Vm.); pervédő (Pauly); ügynök
(Fog.) s végre ügyvéd (M. Nemz. Gazd. 1814. 2:82) és Tud. Gyűjt
(1817. XU : 17). Vö. véd.
Ügyködni, F o g a r a s i 1842 (Jogt. MSzK.): agere. — A Bugátféle működni formájára.
Ü gylet, F o g a r a s i 1845 (Szt.): geschSft. — Az üzlethez való
viszonyát 1. CzF. — ifi szóban a kész -lei fiiggedt a főnévhez.
Ügynök, C s á s z á r F e re n c z 1840 (Vált. Mszt.): Az
„agent* előbb ügyvivő, iigyvisolő, ügytiszt. A közkézi szótárakba
csak 18öt-ben (Ball.) kerül bele. Fog. (1835) az iigyászt akarta Így
nevezni. Kunosánál 1835 (Gyal.) a snperinteudens: fmyynök.
Ügyvéd. Már 1787-ben, H. József rendeletéből! „a jobbágyok
és földesurak pőréiről" előfordul, Zohiai Gyula szives értesítése szerint,
az ügyvédo szó (26. ós 27. §.). -- L. egyébként: ügyész alatt.
Üledék, Sándor Is tv á n 1808 (Told.): „sedimentmn, bodensatz“ — Talán a nép ajkán is megvolt már. — Üledékes: sedimentar
Toldy (Msz. 1858),
Ülepíteni, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „sedare, faeere,
ut subsideat". — Alkalmasint a nép nyelvéből.
Ülnök, B a r c z a f a lv i 1787. (Szigv.). Nála az előlülnök össze-
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tételben s ebből vonta össze Bugát a mai elnököt Magában ülnök
Fog. (1836).
Ültetmény, B a r á t i'S z a b ó D á v id 1792. (SzD.). „Planta,
valamint vetemény. Ültetményezni; ültetményes, kert.“ Ugyanő nála:
,láttatmdny, a mit pénzért láttatnak*. Sí. — A Debr. Gramm, tagadta
az efféle képzések helyességét (320). Vö. nyomtatvány s a Mondolat is
rosszait,!. — SL-nál: Ültetvény stb; Kanon pedig (Széf. 1834) hara
gosan kiált-(tel: ültetmény, nem pedig ültetvény! — Vő. mány, meny
és vány, vény.
Ünnepély, S zem ére. (Munkái 1.47). - Ünnepélyes (Társal
kodó, 1.22). Ünnepiley, ünnepiséy, festliekkeit Tzs. (1835). — A Ny.-nek,
az ünnepély ellen folytatott harcza szülte legújabban az iinnepség-et
(Bp. Ilirl. 4:224), a melynél mindenesetre kedvesebb az mmepiség. —
(Társ. 1832:139) ünnepiét. — Ünneplés Nagy Ján. (Hierolex. 1845).
Ür, A d a m i 1763. (AúslUhrl. 2-ik kiad.) Kalmár György 1770
(Prodromns 277). Vö. Ny. (29:166). — Dugonicsnál (Tudák. 263)
1784-ben: „Nem nézvén sem a nagy högyck domborodásait, sem a
mély völgyeknek űréit". — A szépirodalomban Kazinczy használta elő
ször s ez okból neki tulajdonították c szót (Phil. Miisz. továbbá
Szvorényi: Feji. tűn. 20 ].). — Elvonás az 'üres melléknévből. —
Ürmérték Bogát 1836 (Tsch); űrtartalom Ball. (1872); űrlap CzF. (1874).
Üregelni, F o g a r a s i 1836 (Szt.) höhlen. Mivel németben hoki =
üreg, a höhlen-re a magyarban: üregélni is kellett.
Ürülék. Az „excrementum* finomabb kifejezéséül ajánlották;
ürttmény Bugát 1843 (Szk.); ürítés Fog. (1845); ürülék Ball. (1854.).
Üteg, S zo n ta g h G u s ztá v 1834 (Math. Miisz.). Valószínűleg
igy keletkezett: francziában battre-ütni, tehát batterie-iiteg. Helmeczy
a battériát a Jelenkorban (1832) álgyn-tclcpnck nevezte, innen vették
a fizikusok a „galvántelep* kifejezést.
Ütem, A r a n y János. — » Ütcny-nck novezték a taetust, kik
az any képzőt oly panacaeának tartják, mely minden szócsonkitási
sebet meggyógyít. ín az ütem szót helyesbnek gondoltam*. (Próz.
Dóig. 11).
A tactns Fog.-nál (1845) üteg is; ütegszilárd, tactfest
(u. o.). — Ütemezni, ütemszerű Ball. (Telj. Szt.).
Ütér. B u gá t 1828 (Boncztnd. és Orv.). „Antea életér, subin et
verőér vocabatur, quia tamen ütér et brovissimnm et etiam maximé
euphonicum, ideo paulo post civitate donatum est*. (Szh.) — Uteres (Orv.).

Ü vegcse I. szemcse.
Üvegezni, S á n d or Is tv á n 181)8 (Told.). — Nála emailliren.
— fog. (1836): glasiren, glasuren. — Beüvegezni: verglasen. — Üvegesedik, megüvegesedik, .Sirn. B. (1899): verglasen.
Üvegház, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „hibemaculum vege- '
tabilium, glashaus-'. — Az utóbbi fordítása.
Űzde, S za b ó J ó z s e f 1848 (Bány. Szt.): treibhans. Nála csali
kohászati értelemben ; utóbb a székesfőváros (1880-ban) a növényi
melegházat akarta üzdeháznak nevezni. (Ny. 10: 564).
Üzelem, J ó s ik a 1843 (Zrínyi a költő). Vö. Ny. .27:118).:
sivár üzelem; wiistes treiben. — Üzelmes, betricbsam Ball. (18ü4).
Üzem, W a g n e r és D ív á id 1862. Erdészeti Lapok (84 1.
stb.): üzemmód, üzemrendszer stb. Vö. Adal. (445).
Üzér, F o g a r a si 1842 (Jogt. Möszt.): ncgociator, gescMftsmann. — Magáénak vallja (OzF.). - Üzérség Fog. (1842); üzérkedni,
üzérlet Fog. (1845).
Üzlet, F o g a r a s 1 (CzF. VI.098). — Különben Baranya-Vármegye Tiszti Szótárában (1807) megvan már űzet, praxis értelemben;
„praxim exereere; üzetet folytatni". — Fog. az üzlet szót iíiölel-w;k
magyarázza, noha üsiilni igét nem ismert, hae.sak a székelyeknél
divatozó, szerinte „szagolni" jelentésű igére nem gondolt.

Vad ember, B a r ó t i S z a b ó D á v i d 1792 (SzD.).
Vádlevél, Baranya Várm. Tiszt. Szt. (1807): aetionalis libellus. —
Vád-irat Fog. (1836); vádpont Tzs. (1835). — Vád régi elvonás a
vádol-bóL Vö. Adal. (438).
Vadoncz, B a r e z a f a l v i 1786 M. Hirm.). Nála: vadember,
az ifjoncz. újoncz mintájára. Megvan már Fog. (1836) wildling; ma
csalt vadcsemete.
Vadőr, S z e mé r e (Gyulai Pál szóbeli közlése szerint). Nála
am. barbár. — Vadőr, wilddieb Tzs. (1836); hogy érthetőbb legyen,
Fog. (1845) eadoronak, Ballagi pedig (1854) vad-omsk írja. — Bérczy-

Vágány—Váladék
nél (Vad. S/.t.) ismét vadőr. — Az orvadász (ad normám : orgazda),
úgy látszik, vógkép kiszorította.
Vágány, M oln á r Ján os 1777 (1: 97): a csavar vájott része.
Dugonicsnál (Tudák.): abscissa. - SI.-nál vágány vagy vágovány
„sectum, oaesum, incisuni“ ; Fog. (1848): goleise. — Vö. vágaték.
Vágaték, G e l e j i K a to n a Is tv á n 1645 (NySz.): „Az első
könyvnek első sectiója, első vágatékjn". — SI.-nál segmen, putamen
és vágaték a versben: eaesura. — Tzs. (1835): selmitt. — Fog. (1836)
gelciso is; vágatékos, voll geloisen.
Vágta, K is s K á r o ly 1843 (Hadi Msz.j: galopp. — A népies
vita mintájára, ez is elvonás a vágtáim igéhöl. Ugyanilyen a nyugta.
— A katonai míínyelvben meghonosodott.
Vágy, fn. V e r s e g h y 180á. (Tiszt. Magy. 12. 1. Vö. Szemere
Munkái 2 : 259). — Kazinczy magáénak vall ja (l’andekt. 5 :14). A Mondolat rosszaltu, hogy főnévvé tették. — Nincs meg SI.-nál, mindamel
lett Ileimeozy (Berzsenyi Versei 1816 : XI.) a honvágyat Sándor István
nak tulajdonítja. Bírvágy, bosszúvágy Kimoss 1834 (Szf.): nyervágy
stettner 1832 (Törv.); hírvágy Kimoss 1835 (Gyal. 30); ludvágy Fog.
(1848); rangvágy Tzs. (1835); tettvágy Fog. (1845). stb.
Vagylag, vagylagos, F o g a r a s i 1842 (Jogt. Msz.): disjnnetive, disjnnetivus. Ugyanő nála (1845): altemative.
Vagyon, fn. M o 1n á r J án o s 1777 (Phys. 45). Nála a test
vagyonja am. a test tömege. — SzD.-nál (3784 és 1792): „birtok,
jószág, érték; kihűlt, kifordult, kikopott minden vagyonnyából; sokra
megy az ő vagyonnya; vagyonnya elgyőzi, elbírja". E példák mutat
ják, hogy a nép nyelvéből vették. Régente a mai vagyon fn. vagy
volt (NySz.). — Ugyancsak SzD.-nál: Hagyomány is. — Vagyonos
(vagyamosnakírva) már Faluéinál 1748 (NySz.). — SzD.-nál vagyonos:
birtokos, jószágos, értékes, tehetős; megvagyonosodni: meggazdagodni.
— SI.-nál vagyonallan, ma vagyontalan. — Fog. (1842) vagyoni am.
reális; de ugyanő (Kér. Szt, 1843): vagyonikig melléknévként am.
aetiv.
Ball.-nál ugyan igy még 1890-ben Is, noha CzF.-nál (1874)
am. „a vagyont tekintve".
Vágytárs, F o g a r a s i 1833 (DMM.): rivális.
Vakond 1. szemöld.
Váladék, P e th e 1815 (Földmüv. Kim. 58 1.): praecipitatiim.

Válási!—Valódi
— A váladni ige el- igckötövel csakis Apáczainál (NySz.); egymagá
ban először Sl.-nál: e numero plurium prodire scparatum praebere
jelentéssel; kivákulni u. o. ugyanaz.
Válasz*. A ,scheide“- összetételeinek a régi nyelvben választó
felelt meg, p. választóvíz. Az erdélyi Válaszút helység „scheideweg*nek értelmezve, mintája lett a válaszfal, válaszpont, válaszvonal stb.
összetételeknek. Mindezek már Tzs. (1835).
V álaszolni, B a r á t i S za b ó D á v id 1792. (SzD.): felelni;
respondere vagy reseribere. SÍ.
Választék. A régi irodalomban csakis sejunctum, vei limes
sejungens (Sí.). — Választék: auswahi; választékos, gewahlt Tzs. (1838).
Választmány, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.). Nála am. válasz
tott dolog. „Áldott légy Te, én Választványom 1* (1:656). — Mai
értőiméhez már közel áll Georchnél (Honnyi Törv.): deputatio. —
„Ausscbuss”' jelentése először Kun. (1834); azelőtt választoitság
(Jelonk. 2 : 674). Vö. küldöttség.
V álfaj, D ió s z e g i- F a z e k a s 1807 (Fiiv. 55): „varietas“. —
Vö. válrohonság.
Vállalat, H e lm e e z y 1833 (Jclcnk. 2 :126): unternehmung. —
Tzs. (1835). — A vállal igéhez a régi nyelvben el igekötö nem járult,
csakis a fel. Rresznericsnél (1827) találom először: elválalja, idézet
nélkül, tehát a nép nyelvéből. — Vállalkozó: unternehmend Kun. (1834).
Vállbojt, S z o n ta g h G usztáv 1834 (Math.): epaulette, vállboglár, vállbojt. — Jelenkor 1832 (1:60): vállrózsa. — Kiss Károly
nál 1843 (Had. Msz.): vállrojt.
Vallomány, S zirra a y 1806. (Gloss.). Nála csakis vallományos
van fassionarius alatt s hozzáteszi: „új szó“. — Vallomány, fassio
Fog. 1833. (DMM.).
Vallomás B a rc z a f a l v i 1787 (Szigv.). — Nála . „confessio
v. g. Augustana, Helvetiea etc. — Fog. (1836); fassion, bekenntniss“.
Vállvetés. — B kifejezést vállat vetni a NySz. csakis SzD.
Magy. Vir.-ból (1803) idézheti. — „A kézfogásban, vállvetésbea van
az erő". Széchenyi (1844). Vö. CzF.
Válmány, Fogarasi 1845 (Szt.): eductum, das ausgescliiedene.
Valódi, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.) „igazi, valóságos
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Valódi magyar.* Valódi — mondja Petiié 1797-ben — provinoialismus,
pro valójában való (Gazd. 3.) — Valódüag Folnesics 1807. (Alv. 5);
vaUdiaÜan (anecht) BaU. (1854).
Valóhü, J ó s ik a 1857 (Itejt. seb): wahrhcitsgetreu: nem kell
a valószínűvel összetéveszteni, mit a német „wahrseheinlich“-nek mond.
Vő. Xy. (27: 118). — Egy szótárunkban sincs meg.
Valós. Előfordul MA.-nál: „az bajókon valósok', vagyis a „hajónlévök“.
Mai értelmében először Kresznericsnél (1827) ; a kézi szó
tárakban csak 1864 óta (Ball.). — A matbematikában: valós függvény,
functio reális Győri Sándortól 1832 (Matti.).
Valósítani. A régi nyelvben aui. valónak mutatni valónak bizo
nyítani, tehát mai kifejezéssel: igazolni. (NyHz.). — Ugyanígy még
Banyáknál 1783 (Okos Elme, a Könyv ajánlásában): „igaz és tökélletes tiszteletének örökös valósításául ajánlja*. — Sándor Istvánnál
1808 (Told.) már realisare is: „valóságosban!, valósítani, verificare,
realisare.* — Uelmeezy 1816(Berzs. Vers, VII.) Pápaynak tulajdonítja.
Megvalósítani Bitnieznél 1831-ben (Gazd.) am. bestöttigen ; Ball. (1872):
realisiren; megvalósulni sieb beatáttigen Tzs. (1838).
Valósodul. A régi nyelvben am. „valaminek a valóságáról meg
győződni, sich überzongen*. (NySz.). — Sándor Istvánnál 1808 (Told.)
már reálisán is : .valóságosod™, valósodul: veriíicari, realisari*. —
Valósaim Fog. (1836). — Megvalósodni, megvalósulni Tzs. (1838).
Valószínű. A „wakrscheinlich, verisimile* első fordítása igazszínű volt, Thezárovicb 1812 (Lóg.); igazszínütlen (uo.).
A való
színű először Balogh Sámuehiél (Pbil. Szt. tanúsága szerint); valtíszínütlen Tzs. (1835): valószínkg Kimoss 1835 (Gyal. 114).
Valótlan, S án d or Is t v á n 1808 (Told.): „quod non est,
quod non existit*. — Thezarovichnál (Pbil. 1812) már „falsus* is.
Válrokonság, I r i n y i J án o s 1639 (Tud. tár 22:381): tvahlverwamltschaft. — Már Tzs. (1838), dőlten szedve: válpont: selieidepunkt, trennungspunkt. — Ügy látszik igy okoskodtak: ba a támasz
ból Révai kim főnévre következtetett, ugyanez állhat a wí/así-ból a vdl
elvonásra is, s ez esetben még a válik ige is mellettünk szól. —
A Társaik. (1:134) a Göthe-féle wahlverwandtschaft-ot „kéjrokonság*nak fordította.
Válság, válságos, J ó s ik a 1853 (Górd. csőm.): „erieis; a
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Váltakozni Vái

pont, hol valaminek eredménye elválik, az jóra vagy rosszra fordul;
válságos : criticus; válságáé óra, válságos állóból". Vő. Ny. (28:118).
— Előbb is kellett már Jósikának e szót használnia, mert a válság
megvan már Fog.-nál (1848).
Váltakozni, E o g a r a s i 1845 (Szí.): wechscln.
Váltó, P e t h e 1814 (Nemz. Gazd. 1: ül). „Váltónak nevezhet
jük azt a nyomtatással cgyvelges írott papírost, melyet németül
VekszeUnek mondanak stb.“ — Márt. Szt.-ban: váltólevél. — SL-nál;
tsere-Uroét. — Váltójog Stettner (1832).
Változat, Gyöngyösi 1700 (Ohar. 32): „mutatio, veründerung*.
- Változatos a régi nyelvben am. kölcsönös (Komjáthi, NySz.). — Mai
értelme Kunoss 1835 (Gyal. 113).
Változékony, V a r g y a s 1750 (Phras., mutabilis alatt).
Változvány, S á n d o r ls t v á n 1808 (Sí.). Nála am. virissitudo. — Fog. (1848): varietüt, weehseí. L. Ball. (1890).
Vámolni, B á ró t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.): e-vigere purtorium, desumere veetigal. Sí. — A nép nyelvéből.
Vándor. — Már Comenius Jauuájábau előforduló elvonás a
vándorol-ból (NySz.), de Szemere tanúsága szerint (Műnk. 2:259)
K a z in c z y hozta divatba.
Vándorolni. Ez igéhez a régi irodalom igeketöt nem függesz
tett (NySz. és Kreszn.). — Bevándorolni, elvándorolni (Márt. (1803):
kivándorolni Márt. (1823).
Varazat, G y ö n g y ö s i 1090 (Rozs. Kosz. 190). Vő. Ny. (27
254’. — Értelme: vulnerís crustatio, uleeris obductio Sí. — Varas,
varasás SL-nál. — CzF.-nál nincs meg.
Varázs, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Mag)-.). VO. Berzs. Vers. X.
Elvonás a varázsol igéből. — .Úgy látszik ezt az elvonást MA. is megtette;
nála ugyanis, ha nem sajtóhiba, „magicus": varázst (1621).—AXySz.-ban
nincs meg. — Összetételei közül varázsból, varázserő, varázsfű, varázs
hang, varázsige, varázsjáték, varázskép, varázskor, varázsszó, varázs
tükör, varázsvessző már Fog. (1836); mindannyi a zauber fordítása. —
Varázslat Tzs. (1835).
Várna. „Némelyek (Erdélyi János?) által fölvett szó az idegen
származású „kastc‘ azaz zárt családtörzs vagy zárt osztály jelentésé
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ben* — mondja CzF. — Először liall.-nul (1851) találom.
Képzése
érthetetlen; talán a Kiss Károlyiéit gálna volt. a mintakép. L. tárna.
Váromány. „Nem helyes szó a kéremény — állítja a Debr.
(Iramrn. 1705 — mert a mám), mény tökéletesen végre hajtott dol
got jelent. Ez a szó pedig: kér még jövendőre és bizonytalanságra
néz. Így ezek seui volnának jók: tanulmány, jörendölmény, váromány,
igérmóny*. — Legelőször Tzs. (1835) — alkalmasint Fogarasltól —
váromány anwartsckaft értelemben, de még dőlten szedve. — Váro
mányos, auwartseliaftor Fog. (1845).
Városliget. A Honmflvészben (1833 : 80) a pesti „stadtwüldchen*
még erdricskénrk van nevezve. Mióta hívják városliyet-nek?
Varrány, B u gát 1828 (Boueztud.>: sutura.
. Vaspálya. Az eisenbahnra a vasút (először a Jelenkorban olvas
tam) nem volt. elegendő ; a német szót szolgai módra is le kellett
fordítani. Először Ball. (1843).
Vasparipa. A Budapesti Hirlap 1883 február 27. sz. szerint
Csanády Sándor orsz. gyűl. képviselő ajánlotta a veloeipéd helyett.
Szarvas Gábornak az akkori sok javaslat között, ez tetszel! leginkább.
.Ny. (12: 135).
Váz. E szó a régi irodalom nyelvében csakis tcrriculauientuinol,
madárijesztöt jelentett, még SzD., Sl.-nális. — Barozafalvi a SCöletum-ot
„csontváz'-mik nevezvén el, maga a váz is lassanként skelett, gerippe
jelentést volt föl. Tzs. (1838).
Vázlat, H e lm e c z y 1832 (Jelenkor 274). — Skizze alatt Pliil.
is neki tulajdonítja. — Tzs. (1835) vázolni, skizziren ; vázlat, vázolod
még dőlt betűkkel szedve. — Kimoss (Gyal. i vázlaton: synopticus.
Véd, B a r é t i S za b ó D á v id 1784 (Paraszti majorság II.).
Ő az első, a ki a védet főnévül használja) még pedig, alkalmasint a
vád szó analógiájára, védelem, oltalom értelemben. Pár évvel később
Kazinczy a véilatya és néd/iú összetételben él vele: „az árván mara
dott gyermekeknek Véd-Atyja (Tutora)* ; . . . „büntetést rendelvén
azon Vád-Atyáknak, a' kik Véd-fiolqit megtsalták". (Orpheus 17!).).
2: 52 és 61.). — Kisd. Szt. patrónusnak értelmezi, de már védiránt is
említ. Bar. Vm. Tszt.-ban (1807): eédhimlő. — Költők: Kis, Kisfaludy,
S.,
Verseghy, Virág élnek vele (Ny. 11 :25); törvényhatóságok elfo
gadják (Zala vm. Szótárában védlevél) -. Sí. szerint véd egyjelentésü a
védelemmel, de azért véd-atya nála is tutor : ugyanígy Verseghy Lexi-
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conában is, sőt itt a theodieea istennéd is. Mi több, az orthologus
Vidovich „A magyar neologia rostálgattatásában* (1826: 98) köszöne
tét is mond a neologusoknak eme helyesen rövidített szóért. Csak az
egy Kreszn. nem tántorodik el, még 1827-ben sem ismeri el főnév
nek. — CzF. szerint egyike azon neveknek, melyek egyszersmind
igék.
A közbeszéd a védnit ma sem igen használja; védelmezni-1
mond inkább helyette s ez lényegesen könnyítette a honvéd, ügyvéd
végleges győzelmét. — A Pandekták 6. kötetében megjegyzi Kazinczy:
„A régibb időben, hol a hosszút szerették, a védelmezd eltoló a védőt.
Az újabb időkben, hol a rövidet, elnyesettet szeretjük, a védő tolja
el amazt. Mily szerencse — igy kiált fel — hogy védistent, védangyalt
ügyvédet mondhatunk*. — Szabó Károlynál R M. Könyvtár 1 : 4t»B) a
védoszlop bizonyosan iráshiba végoszlop helyett. Vő. véghely, végvár.
(Ny. 25:232). — Védtelen Ball. (1872). E között és a védetten között,
úgy látszik különbséget akartak tenni, amazt blossgcstellt, exponirt,
emezt pedig wehrlos, unbeschiitzt, unvcrtheidigt értelemben vévén.
Efféle különbség a gondtalan és gondatlan között csakugyan ki is
fejlődött. (L. ezt).
Véd-. Számos, más összetételekben is. Tédbeszéd, védiral: apo
lógia 1831 (Pliil.): védasszony Tzs. (1835): a Kossuth-alapitotta véd
egylet. (1844); véderdő, Ball. (1890); véderő, Ball. (1872); véderősség,
védfal, védfegyver, védgát, védistennő Tzs. (1835); védjegy, Ball.
(1887); védmü, védőr, védszcllem, védezent, védiír Tzs. (1835); védrendszer Ball. (1857); védvonal Bag. (1833)
Védelem, F a ln d i 1748 (MySz.). — Elvonás a régi védelmez
őül; továbbképzése SzD.-nál: védelmei (ilVir. 334).
Védenoz, H e lm e c z y 1815 (Szemere, Műnk. 3 :192). — Bailagi
hibásan tulajdonítja Kisfaludy Károlynak (Akad. Értesítő 1857 :404)
Véderő, K is f a lu d y S á n d o r 1838 (Műnk. 3 : 42): „véderejét oda gyiijtvőn, honnan legtöbb bajt vára*.
Védnök, K im o s s 1834 (Széf.): . Védencz, a ki védetik, véd
nök, a ki véd: defensor, eviotor.
Véd vám, F o g a r a s i 1843 (Keresk. Szt.): schutzzoll. — Tédvámos, protectionist Ball. (1890).
Vég-. A régi irodalom nyelve a végső vagy végkép jelentésű
vég-et sohasem függesztette az -al vagy -ás kéjizöjíí névszók elé.
Alkalmasint első példák erre a végvonaglás: convulsio lethalis Sí. és
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a végítélet-hozás: emlurtlieil, végrendelés: testament Márt. (1803). —
Effélék a nyelvújítás óta nagy számmal: végakarat- Bar. Vm. (1807);
végállomás Ball. (1881); végeladás C*F. <1874), sőt a kereskedőknél
már végeladni is; végelemzés Szontagh 1843 (PropyL 21) és Ball.
(1857); végeredmény, végérvényes, végjelentés' Báth (1858) végtárgyalás,
végtisztelet Ball. (1890) stb.
Véges, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD.); a minek vége
határa van, p. „véges elme “. — Sl.-nál: kabens lerjninnm, temporaueus,
non perpetuus“. — Érdekes, hogy a végellen és a végtelen között ma
már némi értelem különbség figyelhető meg.
Vóglog, végleges. Először RAtli Msztr.-ban [1853), talán Zádortól. Előbb: elhatározó, vég, végső Fog. (1848). — Véglegesíteni még
egy szótárunkban sínes meg. (ílzimsz. jogyz.j.
Véglet, B a r c z a f a l v i 1792. (Tud. magy. 7): „Az, a’ mi a'
eéglé.sbiM (mai szóval: bevégzésből) kikerekedik vagy resuitál, végletnck (resultatum ex occnpatione in habendo fine — illud ipsnm, quod
finitum est), . . mondatlaűiatuék. — Mai értelme (Phil. Műsz. exkemimi
alatt és Ball. Legúj. sz. 1851). — Végletes, endgiltig Ball. (1884. és
1890).
Vég-ok M árton J ó z s e f 1803 (Szt.). — „A német endursache szerint* — mondja Verseghy (Lex. 59).
Végrehajtani. — A NySz. nem ismeri. — SzD.-nál am. végbe,
vagy véghez visz; Sl.-nál: excqui, pcrficere, consnmare, transigere.
Végrendelet, H o lm e c z y 1832 (Jel. 1; 591). — Még utóbb
is sokáig nevezték végrendeMx-nck, végintézet. (Törv.). — A végrendel
kezni. végintézkedni is megvan már 1837-ben (Debr. Törv. tested alatt).
Végtag, M á rton J ó z s e f 1803 (Szt.> cndsylbc és Sándor
Istvánnál: „elunis". Ugyanígy Fog.-nál (1836): hiuterbaeken és endsylbe is. — Bugáinál (Orv. 1833 és Szh. 1843) végtag: extremítas:
alsó és felső végtagok: extremiíates inferiorcs ct supcriorcs.
Vógzemény, B a r c z a f a l v i 1783. (M. Hirm. Vö. Ny. 11:375)
— Nála volaképen végezvény. Mai alakjában először Bar. Vm. Tszt.ban (1807) „decrctiim" értelemben; Fog.-nál (183fi) „hesohluss*
1838-ban (Tzs.) ismét deeretnm és végzeményes: deoretalis.
Ma
mindakettö. Vö. CzF. és Ball.
Végzet, — A régi irodalomban végeset vagy am. vég (finis)
Szili ; Jíyolvújít. Szótára.
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vagy végzettvény (deüheratum). NySz. — A Honmüveszben (1833;
201 I.) a czikkek vége mindig végzetünk van nevezve: például:
„végzete következik". Fog.-nál (1836) végzet is am. beschluss, de már
nemcsak nála, banem 1831-ből (Phil.) fatnm, verhangniss Is. - Báli
nál (1890): endigung; beschluss, rathsehhiss; verhangniss, schicksal,
fatiun, fiigung. — Bak-nál (1854) verhángnissvoll: végzetteljes, vég
zetes. — Yégzetszerü Jósika 1843 (Zrínyi).
V egy, B a r c z a f a lv i 1787 (Szigv. Ajánlat: 1): A ’ legszebb
színeket a' leggyiinyörüségesebb vegg-gyel festc reá". — Elvonás a
vegyes, vegyit-bői. — SzD.-nál am. vegyes.. — SL-nál megvan a népies
vegybúza: farrago, frnmentum miscelium. — Fog. (1836i : etwas
gomischtes, gemiseh és már előbb Bugáinál (Orv. 1833): vegybontás,
vegyeész, vegi/tudomány, vr.yytudós ; Kunosánál (Gyal. (1835): eegyalkal,
vegyszerkezet; utóbb Fog. (1845): vtgy-arány, vegy-erő, vegyész, vegyé
szet, vegyfolyam; Ball. (1872): vegy-eletn ; CzF. (1874): vegy-elemzés,
a mit az ásványvizek ezimkéin az óta sokszor vegyeltnezés-nek is írnak.
Vegyítek, D ö m e K á r o 1y (Ber/s. Vers. 1816. VII.): „szinvegyíték*.
Vegyrokonság. — A .ebemische affiniliir első magyar neve:
chemiai atyafiság. Varga Márton 1808 (Tcrm.); azután vegytani rokon
ság Bugát 1836 (Tsch.j s végre Nendtvicbnél 1844 (Vegytan, 44)
vegyrokonság.
Vegytan, B u gá t 1833 (Orv.): chemia.
A vegytan magyar
nevezet ellen — így ir Fogarasi 1835-ben (Társaik. 59) — némcllyek
azon észrevételt tevék, hogy a Obemiában nemcsak vegyítünk, liánéin
bontunk is. Nem igaz, mert a vegykém (chemikus) tudja, liogy midőn
bont is, ismét új vegyiiletet állít elő. Továbbá a vegy szó nem teszen
vegyítést, banem valami vegyiiletet: és így Vegytan annyi, mint
vegy öletekről s ezek viszonyból ú. m. újabb vegyítéseikről, s ha
tetszik, bontásinkról szóló tudomány1.
Vegyület, B a r ó t iS z a b ó D á v i d 1792 (SzD.). — A NySz.ban nincs meg még a vegyül ige sem s feltűnő, hogy a vegyed, vegyeledik, vegyest is csak Sz. MVir.-ból van idézve.
Csakis a vegyit
ige kerül elő már a XVII. században. — Igen valószínű, hogy mind
ezek csak elvonások clvcgycledik (egvveledik), elvegyesi, elvegyít szók
ból, az igekötönek képzelt el lebántásával. — SzD.-nál vegyültnény
is ; mindakettö: mixtúra Kreszn. Ugyanez vegyülik is CzF. (1874). —
Ma vegyület: ebemisebo verbindung és elegy vagy' keverék: mischnng.
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- A vegyülni ige szintén SzD.-nál (PM. 1779 :11) és Sl.-nál: miseeri,
Vélelem , H o r v á t E n d re (Berzs. Vers. 7): am. vélemény
(Tzs. 1838). — Ugyanígy Benyáknál 182Ü (Vers. 48). — Előszűr
különbözteti meg őket Kátk (lyörgv Műszótára (1853); vélelem, praesumtion, vermuthung; vélelmezni, vermuthcn; vélemény, erachten,
ermesscn, meinung.
Vélemény, Faludi 1748. (Műnk. 39). — A NySz.-ból kimaradt. —
SzD.-nál: „E’ merő vélemény és nem tudomány; merő igazság gyanánt
árüllya véleményen.
Ugyancsak SzD.-nál: „veteményes állittasok". —
Véleményez: dogmaticus is (Phil). Véleményezni, votisare , Hív.
Msz. (1845) és begutachten Báli. (1851). — Félulvéleményezni (no.). —
Különvélemény Ball. (1854).
Vélvetély, B e n y á k B e r n é t 1783 (Okos Kim. 125): „proiectnm, mintha mondanám, vetést vetni. — Ez alkalmasint az első kísérlet
az igetös összetételek meghonositására.
Vendéglő, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): coquus tabemahus
traiteur. — Márt. (1803) gasthaus : vendégfogadó ; speisehans : vendég
hás. — Vendéglő még 1848-ban is Fog.-nál annyi mint vendégfogadós,
gastherr. — Vendéglős, vendéglő: gastherr Ball. (1854) és csak 1857beu (Ball.) lesz: vendéglő gasthaus is. — A Pesti Hírlap 1301. X. 17-i
száma szörnyen kifiguráz egy pozsonyi nyomtatványt, melyben a
vendéglő korábbi értelmében van véve.
Venni magának. — S z a k lá n y i 1795-ben (Magy. Mert 41,
43) kegyetlenül kifigurázza az efféle kifejezéseket: , vettem magamnak
egy lakást, vettem magamnak egy nyelvmestert*. — Akkor még
nagyon érezték rajta a germanismust.
Vény, B u g á t 1839 (Akad. Évkönyvek 5:147). — „Ttecipe, est
vox ad analógiám lény facta, scilieet ut haec e radioc verbi le-ni, ita
vény c radico verbi »e-ni capere, sumeré est fauta; quairi quidem
tanto magis valere opinor, curn vény in genere sít seriptornm doc.umentorum. qualc otiam formula medicamenti est, formativum. (Szóhalm.
46G). — Határozottan magáénak vallja.
Véralkat, 1. alkat.
Vérbő, H o r á n y i 1779 (Koporsó-Épület 85).
Nála valójában
vérhőves: sanguineus, vérrel hőves helyett. — Fog. 1845 (Szt.) vérbü:
plcthoriscli: Bugátnál ugyanez : vérmes
24*

Véreb—Verseny
Véreb. Ez is egyike a szolgai fordításoknak. Megvan Tze. (1835).
Véredény, M árton 1803 (Szt.): blutgefáss.
Vér-ér „ A’ német blutaderból fordította (1789-ben) b. e. Rátz Cons.
és Prof., a' ki a' Magyaroknak felette sokat írt, ás ezért örök emlé
kezetre méltó". — Vő. Kováts Mihály (Chcm. 2 : 201). — Márt. (1799).
Vérfürdő, S A n d o r I s t v á n 1808 (Told.): eaedes, laniena-.
Vérmező, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): loeus pugnae. —
Kazinczynál is 1809. (Ered. Műnk. 1 :179).
Az 1833-iki Honmiívész
a budai generálrétről ír S a bécsi glanist vár mezejének nevezi. 1834
október 8-ikán írja a Jelenkor (641): „Hildán a vár-alatti tágas és
esztendő óta kellemetes síksággá alakított vármező, a németek UencralWiesennek híják, a Krisztinaváros tőszomszédjában". A fővárosi
közönség még emlékezvén rá, hogy ott fejezték Le Martinovicsot és
társait, hazafias népetimologiával a vérmezőt vérmezőre változtatta s
ez elnevezést utóbb a városi tanács is elfogadta.
Verőér, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): artéria) — Az előtt:
élet-ér. élőér, felverő-ér, mozgó-ér (XySz.); dohlá-ér Bertalanfi (Vih
esin. 1757). — L. mér.
Vérpad, II e 1m e c z y 1832 (Jelenk. 1:133): schaffott.
gyiÍKzpuő. a mit a Mondolat meg is ró.

- Előbb

Vérpatak, G y ö n g y ö s i (Kern. Ján. 5G4). Vö. Ny. (27., 28).
Vérrokon, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): cognatus, propinguus, consanguineus. — Az előtt MA.-töl Márt.-ig consanguineus:
„vér szerint való rokon, vagy atyafi". — SzD.-nál: vér-atyafi (1792). —
Lehet, hogy a lilutsverwandter fordítása, de hihetőbb, hogy a „vérem
s atyámfia* egyberántódáaa. Vö. testvérem am. „testem és vérem".
Verselni, B a rá ti S za b ó D á v id 1784 (SzD. I. és II.).
„Verselni: mással feltenni, vetélkedni; ez avval versellő: vele nem
verselhetsz : vele nem vetélkedhető*. — Sl.-nál „versus facéré" is.
Verseny. Természetszerű elvonás a versenyez, twntcnhől; meg
van már Comeninsnál (NySz.). A költők közül először Kazinczynál
(Pandekt. 5:14) és Horvát Endrénél (Berzs. Műnk. IX.). — Lóverseny
Szemerétöl (Műnk. 1 : 47): akadály-verseny, gát verseny egy szótárban
sincs meg; holtverseny GzF. (1864); csónakverseny Ball. (1872). —
Trattner 1829-i Káícndáriomában: „A Pesti Ló-Versen-futás'; 1830-bau:
Ló-versenezés vagy Ló-futtatás; 1831-ben Lóverseny.
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Versenypálya. S z é c h e n y i 1831 (Vil. 254): ..versenypályát
futva'. — Ez értelemben nincs meg egy szótárunkban sem; szintigy
a versenytér sincs. — Ball.-nál (1890) versenypálya am. parallelbalin,
vasúti értelemben.
Versenytárs, K u n o ss 1835 (Gyalulat: rival alatt). — Helmeczynél 1832 (Társaik. 11) és Fogarasinál (1833): vágytárs ; Tzs. (1835):
vetélkedő társ. — Rivalitas : vág//társaság Fog.
Versezni, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „Verset imi
versezet, versezó“. — Ellenben Sl.-nál verselni: versns facéré, v.
concertare ; versélet: poéma v. concertatio; verselő: vorsificator, versifox. — Ma elég furcsán verselni — versifioiren; és versezet — gedicllt.
Vö. Ball. (1890).
Vers-szak, Kim oss 1835 (Gyal.): stropha. — Társaik. (1835:
71) stanze. — 1833-ban Társaik. (116): versszakasz. — Versláb, versmérték Tzs. (1835).
Vértanú, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told.): inartvr. — Az előtt
martyrium: mártiraág, vagy még gyakrabban, mártirumság. — A
Moudolat még megütközik rajta.
Vértezni, S z é c h e n y i 1831 (Vil. 54): „elszánással vértez föl
minket'. — Fog. (1836): beharnischen, bepanzem.
Vértezel: kar
nisok Kunoss 1834 (Szói.).
Vésemóny, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): opus coelatnm. —
Tzs. (1838): gravirung.
Vésnök, Kunoss. A Szófüzérben (1834) magáénak vallja.
Vész-. Összetételek előtagjául a régi irodalom e főnevet nem
alkalmazta, s. nem ismerte a vészes melléknevet sem. Ez utóbbit
Kölcsey, Vörösmarty hozták divatba. (CzfY). — A szótárak közül
először Fog.-nál (1836): stürmisek. jgefahrvolL — Vészharang Tzs,
(1835) és KnnosS, Gyal. (103); vészjel Tzs. (1838); vészlövés, vész
madár (Tzs. 1838), ez utóbbi az előtt szélvész madár Márt. (1803). —
A vasúti vészfék SimB-nál (1899).
Veszélyes, veszélytelen. A régi irodalomban csakis veszedel
mes. — A szótárak közűi először Tzs. (1835): gefáhrlich, veszélyes;
geführlichkeit: veszélyesség. ■- Életveszélyes, tűzveszélyes: téuergegefahrlieh (Kátk MSzt. 1853). — Hírlapjainkban legújabban állatnveszélyes is. noha ez még egy szótárunkban sincs meg. Az előtt állam-
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Veszélyeztetni—Vevény

ellenes, staatsgeführlich (Rátli, MSzt. 1853). Közveszélyes is csak:
SimB.-nál (1899) előszűr. — Veszélyleien Tzs. (1838).
Veszélyeztetni A régi irodalomban vészede.lmr.zmi, ve.szedelme.ztetni (NySz.). - Először a Jelenkorban 1832 (1:1) találom : „a meg
levő jót veszélyeztetve”.
Vesztegház, H e lm e c z y (Béres. Vers. 1816. X.) domus contnmacialis. — Vesztegintézet (Jelenkor 1 :57); vesztegzár Tzs. (1835).
Veszteni. A Mondolat már 1813-ban megrótta ezt a germanismust: „gyermekeit elvesztette*, e helyett: „gyermekei meghaltak*.
Vesztes, F 'alu di (NySz.). — ITa igaz, előbb nem fordul elő.
A NySz.-ban megvan ugyan a vesztesen, de az idézett hely nem igy,
hanem vesztésén-nek olvasandó. — A veszteséit is Faludmál először.
E helyett Meggveai 1660-ban vesztemény-t mondott, de magára maradj
vele (NySz.). — Ez utóbbit a „calo‘ -ra lehetne talán felhasználni.
Vetély, B c n y á k B e rn á t 1783. (Lásd vélvetély alatt). —
Ettől függetlenül, a vetélkedni igéből elvonás útján támadt a mai
vetély, contentio Fog. .(1833), weltkawpf, wettslreit Tzs. (1838). —
Pulszky a vetély szót B. Eötvösnek tulajdonította (Élet., és korom). —
Fogarasinál vete is, hatványozott elvonás utján: de ez ellen Vörös
marty (Figyelniezö, 1837, IT. félév 7. sz.) erélyesen tiltakozott, —
Vetélytárs Fog. (1835), előbb vágytárs Fog. (1833).
Vetemítni, vetemülni. Amaz először 8I.-nál (1808) projicore
értelemben; Fog.-nál (1836): maciit sohrüge; u. o. vetcmiil am. vete
medik ; elvetemül am. elvetemedik.
Vetény, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.): „vetény-fa,
melly elvetett magból termett* — Sl.-nál: vetény am. „semen",
vetemény.
Vetítni, V é s z Á rm in J án o s 1858. (Tud. MSz.i. — Szóbeli
értesülésem szerint. — Különben a vétőiét, projectio, megvan már
Jedliknél 1850. (Term.). — Sl.-nál projicere: vetemítni. — A Nyr.
9:124), elég rossz ízléssel, a vetélni-1 is szóba hozta.
Vétlen. A régi irodalom nyelvében vételien. (NySz.). Az elrövi
dült alak, Szemere Följegyz. (2 :133) szerint, Kazinczytól való ; a
Phil. Szótárban am. inculpatus. — Észrevétlen Sí.; bucsúvétlen Királyföldi (1846); részvétlen Bar. Vm. (1807.)
Vevény, C s á s z á r F c r o n c z 1840 (Váltójog). — Az empfang-

Vezekelni Viador
I sehein, rccognitionales, recepisse szók fordítására vegyesen használtál; az előtt: vsmereény (Fog. 1888), elesmarvény (Kun. 1835), vétlevél
Fog. (1836), juttatvány (Kölcsey, Törv. Műsz.), téritvény (Tud. társ.
Zsebsz. 1838). — Térti-vevény: gegenrecepissc 1845. (Hír. Mfisz.). —
Vosta-vevény Ball. (1857).
Vezekelni, H o r v á t E n d re 1831. (Árpád. 430. 1.): .itt veze
kelte bűnét az utolsó vénkorig". A Pesti Gábor Új Testamentomában
(136. 1.) előforduló t'eszékel (fleo, plango, lamentor) hibás olvasásából
keletkezett. Tzs. (1835) adja neki a „bussen" jelentést. Vö. Adal. (450).
Vezény, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv,): commando. Nála voltaképen vácid és vezédes, commandims. — I igy anigy Bar. Vm. (1807).
— A vezény csak 1848 bán jo divatba vezényszó vízértjeim vezénylet Ball. (1851). — De azért a rezed is megvan Ball.-nál még 1854-ben.
Vezér-, Összetételei közül, a külön tárgyaltakon, kívül: vezér
csillag SL; vezérelv Tzs. (1838); vezéreszme Ball. (1804); vezérfonál,
Sí.; vezénwjár Toldy (Mázt 1858); vezérszerep Ball. (Telj. Szt.) stb.
Vezérczikk, F o g a r a s i 1844 (Szt ); vesérezikkezni Ball. (1890).
— Üjabb időben a Bpcsti Ilirl. a „leitarrikeP-t, nem tudni mi okból,
vezető (stkfcriynek nevezi. Igaz, hogy ez nétoetesehb, de az mégsem
lehet elegendő ok. Vö. vezércsillag. vezérfonal, sőt a nép nyelvén is
a vezériirü az,, a melyik az üriifalka élén jár.
Vezérkar, Ú jv á r i 1833 (Társ. 378): stáb dér generalitSt. —
Szontagbnál 1834 (Math.) oz: tábornoki kar; Tzs. (1835): tábornagy! kar.
Vezérlet, K u n o n 1834 (Szf.). Előbb csakis vezérlés.
Vezér-őrnagy. 1. tábornok.
Vezérszó, K o v ác s Mi li ál y 1807. (llhnm. 1:151): „Ezt Be
vezetésnek nevezik közönségesen. Az összetétele ennek a szónak jó,
mert szoktuk mondani ezeket is: vezér-kos, vezér-tehén, vezér-gyeplő . . .
És így vezérszó a’nyit teszen, mint vezető beszéd. Bevezetés pedig
tselekedetet teszen*. — A Mondolat megrója.
V ezetékeny, S á n d o r ls t v á n i 808. (Told.): „könnyen vezet
hető. — Fog.-nál (1836): „leitfahig, lcitbar*.
Vézna. A_ Pestmegyei népnyelvből vettek. (Bcrzs. Vers. 1816.
XLn.). Helmeczyiiél macilentus, szikár a jelentése — Yéznítani, véz
náini Tzs. (1836). — Fog. (1836) véxnyá-nak írja.
Viador, S z e m e te (Thewr. Hely. Magy. 61 1. szerint): gladiátor.
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Vidor -Vígjáték

Nyilvánvaló, hogy a latin szó formája határozó volt e magyar szó
alkotásában. Szótárilag először Ball. (1854). — llgyan-e mintára s
ugyancsak Szememtől: diador, triumphator, de ez egy Szótárban
sinos meg.
Vidor, S án d or I s t v á n 1808 (Told.): „L. vid, vidám,, vig*. —
Vid (lactns) már MA.-nál megvan. — Ehhez függesztette Sí., úgy lát
szik, a komor, bátor analógiájára az -or szóvéget. — CzF.-ban követkozfí származékait találjuk: t•idoritani, vidorodni, vidorulni, vidorság.
Vidor keresztnév is : Hilarius már 1829-ben (Tiattner-Kalnnd.).
Vigalom. A régi irodalomban csakis vigadalom, és helyesen,
mert az alom-elem csupán igékhez járulhat. — Az ad kihagyása a
győzelem, bizalom analógiájára történhetett. VB. borzalom. — Először
Kunosánál 1834 (Szf.l találom: vigalom, vidulat: fröhlichkeit, unterhaltung: Fog.-nál (1836) már vigadalom 1. vigalom. — Tdnczvigalom
Tzs- 1838>' m i •T V *
Viganó. — SzóLárilag először Tzs. (1838) viganó: franenkleid.
— Erdélyben vigdn, vigána, vigánó-nak, Magyarországon «yo»á-nak
ejtik s majd gyapot-szoknyát, majd gyapot-réklit értenek rajta. (Tsz.).
— Megvan a szlávban is vigdn, ugyanazon értelemben. (Ny. 13: 336). —
Némelyek Viganó asszonynak, a XIX, század legelején a becsi olasz
opera híres magántánezosnéjának nevéből származtatták; hihetőbb,
hogy a gyapotgyárairól és gyártmányairól ismert 1Vígan angol város
ból terjedt, el. Vő. CzF. — így származik a barézs-ruha Baréges
.franozia várostól^
Vigarda. '
V a d n a y L a jo s (Vadnay Károly 1901 jún.
26-án hozzám irt levele szerint). — Ez lett a pesti redonte első
hivatalos neve 1865-ben. Zichy Antal' és Czuczor Gergely tréfás
epigrammákat írtak ellene és a vigadd nevet ajánlották, a mi 1875ben hivatalosan is elfogadtatott. Vő. Ny. (4:73).
Vigasz, F o 1n e s i c s 1807 (Alv. 30). Elvonás a vigaszt, vigasztal
igékből, mint az eresz, tapasz, válasz stb. — A NySz.-ban is megvan,
de csak tévedésből. Kazinczy' e szót Pongrácz sárospataki professornak tulajdonította. Vő. Szemere (Munkái 3:134) Vigasztalan szintén
Folnesicsnál (101). — A Mondolat mogrója.
Vígjáték, V a r g y a s 1750 (Phras. fabula szó alatt). - PP.-nál
(1801-ben is) csak komédia. — Sándor Istvánnál 1803 (Könyv, ház)
comuedia: nászjáték, nászvégfl játék.

Vihar—Villany
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Vihar. Megvan ugyan már Com. Jannájáhan (NySz.), de Szemere
igen megürül, mikor itt rábukkan, mert nyelvújítási adatot lát benne.
(Följegyz. 1:5). — A nép nyelvéből véve. (Ny. 1:565). — SzD.,
Sí., Márt., Kreszu. nem ismerik. - - Vihar, viharos, mharsani Kunosa
1834 (Szf.); efaiharzani Tzs. (1835).
V ilá g i pap, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): „ccclosiastious,
pétrinus“.
Ugyanígy Márt.-nál is (Szt.). — A weltpriester fordítása.
Vílágiasitani, F o g a r a s i 1836 (Szt.): secul&risare. Nála, az
akkori szokás szerint (l. nemzetiesiteni), voltaképen világisitni; ugyan
így Szletnenicsnél (Törv. szerint). — Világiasítawi Hiv. Msz. (1845).
Világítani. A régi nyelv az -it s -úl.ail igeképzöket nem szívesen
függesztette főnevekhez; az elsőre nem is tudok több példát a lapít
és szégyenítiléL Ügy látszik, a szégyen is eredetileg melléknév volt.
Vö. szégyenszemre, szégyenkurva, szigyenorcza, Kreszn. — A világít
először SzD.-nál (1792); előbb világai, világosít, világoskodik (KySz.). —
Milyr kevéssé lehetett a világit még a XIX. század elején is elterjedve,
két adattal bizonyíthatjuk. Bar. Vm. Tasst. (1807) a saeeularisatiot
vagyis a világi lábra állítást világításnak, Helmoczy Jelenkora pedig
1833-ban (510 1.) az illaminatiot kivilágosításnak nevezi. — Átvilágí
tani Tzs. (1835); ugyanez Uomeuiusuál még áltálvüágoskodni (NySz.).
— Kivilágítani Kimoss 1835 (Gyal. 64). — Bevilágítani Tzs. (1835).
Világlat, K im o s s 1835 (GyaL): „postulatum. Olly igazságos
mondat, mellynek minden bizonyhstok nélkül hitelt kell nyernie1'. —
Ma belcuehtimg evidenz Ny. (15:221). — Egy szótárunkban sincs meg.
Világpolgár, D ü b re n te i (Phil. szerint): „weltbiirger".
Világtáj, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): „világ tája, olima,
zóna, weltstrich".
Villára, T a r e z y L a jo s 1843 (Terin. tan). Az első kiadásban
(1838) nála is villany. Ugyanott villamos, villamozni stb. — Ugyan
így Ncndtvioh 1844 (Vegytan, 7 1.): villamosság.
Villámhárító, S á n d or Is tv á n 179G (Sokféle 4:23.). —
Orczynál mennykő hárító (NySz.): Révainál 1781 (Mcnnykö mivoltáról):
„háború-pózna, háború-elfolytatú*.
Villany, K u n o ss 1831 (Tud. Gyűjt. V I: 46): .Ezen szó első
tagja bizonyosan elődjüknél virágzott egykor, do elhalt a törzsök és
csak sarjadzása maradott fenn ezen közönségesen csmért szavainkban

Virágzat—Visszér
villám, vittámlik, villan, villog; a második tag, any, -anya, nemző;
s így vélekedésem szerint ezen név nemcsak azt jelenti, hogy a
villany természetére nézve ugyanaz, a mi a villám; hanem még azt
is eléggé érteti velünk, hogy az csak kisebb mennyiséget s mintegy
szemünk előtt láthatatlan nemzőt jelent. Ezek voltak nevezetesebb
okaim, hogy a latin nevezetet elrneilftzni bátorkodom, s hogy a helyett
a villany nevet mertem létesíteni". — Bugát (Széhalm.) rosszalja, igy
szólván: „Electricitatem alii praeeunte Schedelo, villany dicunt, séd
minns bene* ; ő a berz szót ajánlta. - Molnár Jánosnál 1777 (Kist.
gyántázat, Fábián Józsefnél elektromosság. Vö. Adni. (361.}.
Villanyos,
vűlanyozni Tzs. (1835).
Virágzat, K a z in c z y . — Szemére (Munkái UI.43) neki tulaj
donítja s a mennyezet, bollozal, csillagzat, magzol analógiáival igazolja.—
Különben megvan már Baráti Szabó Dávidnál 1779' (I'M. 1:135).
Virány, B e rz s e n y i. (Ajánlás Verseihez 1808.) ..Felleng sas
elméd Delphi' dicső egén........ ’S a Kegyek életadó „virányin",
(Vő. Kazinczy-Dessewfly Levelez. 11:387 és Szemere Munkái ü l : 140.)
Dessewfly erre a mintára akarta a lieht-et vülány-naí nevezni, „mert
világ azt is teszi: weU és igy kettős értelmű". — Virányos: flurrcich,
begrüut Tzs. (1838). Döbrentei így nevezett el egy szép helyet a
budai hegyekben.
Virítani, virulni, B a r ó t i S za b ó D áv id 1779 (PM. 1:133)
és 1784. (SzD. I. és II). Virítanak a’ fák, kertek, mezők; virulat. —
Az Érdy-codcxbcn előfordul: megvirul; de újabb példa nincs a XySz.bau. — Felmrulni egy szótárban sincs meg. — Viruhnány Fog. (1836).
Viselkedni, F o g a r a s i 1845 (Szt.): sich klóidén, sich bezeigén.
Visszahatás, M árton 1803 (Szt.): reaetdo. — Visszahatni
reagere Kreszn. — Tisszahatólag, retraetive Hiv. Msz. (1845). —
VorseghyncL (Lex.): viszonterőlkődés.
Visszapótlás, V e r s e g h y 1820 (Lex.) solutio; Czövek István
1825 (Törv. szerint): compensatio.
Visszatorlás, lle lm e c z y 1834 (Jelenkor, 48): repressalie.
Visszér, B u g á t 1828 (Boncztud. és Orv.): „Ad finom praeteriti ct initdum praesentis saeculd mtüta gennanonim inaié imitaudo
versive reddiderunt hungari, ita inter caetera, e germanorum blutader
vérér téeernnt; qnia verő artériáé perinde sanguinem ferentes pari
vei majori adhuc jure possent vérér appellari; hinc rejecto hocce
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eidern visszér supposuimus, quae vox e radiee vocis tiiesí-a, re, rctro
siguilicantis et vocula ér coaluit, quasi diceres véna esi vas, quod
sanguinem revehit". (Szh. 474}. - A visszhang mintájára készült s a
mióta tudjuk, hogy a visszaút (Tsz.) a nép ajkán is él, máskép Ítélünk
az efféle összetételek kérdésében. Vö. Budeuz, MUgSz.
Visszfény, Im re Ján os 1831 (Phil.): reflexum.
Visszhang, B a r ó ti S za b ó D áv id . (Vö. Szemere Pál, Mun
kái 11:260 és Szvorényi Feji. tűn. 47.) „Még ezelőtt kevéssel — így
szól Kazinczy 1788-ban —- esmcretlen volt a viszhang, s ki nem érzi,
hogy a viszhang nem egyéb az eeehónáF (M. Múzeum 1:185). CaL
és MA.-nál kehó; SL-nál térhany, Kreszn -nél herduzó, Bugáinál (Térni,
tan) forhtmg, fordult hang helyett. — Csallóközben visszúton annyi
mint: visszamenőt Nyr. (1: 333). — 1840 körül a viszontlátást, a viszhantf mintájára, viszlátra akarta valaki rövidíteni; Vörösmarty tiltako
zott ellene. Atkenaeum 1841, (1: 287).
Viszály, P e r é c s e n y i N a g y L á s z ló 1806 (Ért.). — Nála
controversia: Fog. (1836) strciíigkeit. — Viszálni intertexo, contexo;
viszálkodni altereor. eavillor, eontroversov MA.; viszályán Molnár .János
nál 1777 (Phys.) inversns, verkehrt; SzD.-nál (1784) viszontagos, meg
fordítható. — Ezekből elvonás útján. Vö. Ny. (9 :159). — A viszály
a NySz.-ba érthetetlen tévedés útjánjutott bele. — Ma már sokan úgy
gondolják, hogy a viszálkodik lett a viszályból s ennek megfelelőkig
kijavítják a helyesírását viszátykodikra,!
Viszonozni, K ú n v i J án os 1774. (NySz.): .Jól esmérnél, ha
akarnál, viszszonozta a madár". — SzD.-nál is: viszonyolm, viszo
nyosai. Viaeonmt: repressalio Szontagh Gusztáv 1834 (Math. Sz.);
correlatio Fog. (1833): vergeltung, envicdenmg Fog. (1836); viszonyzalos relativus Kunosa (1835); viszonyzatlan, absolutus Fog. (1842).
Viszony, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 132). — Elvonás a
viszonyos, viszonyolm és viszonyos-ból.
Toldy hibásan tulajdoní
totta Szemerének (M. Költ. Kézik,). — Vö. Ny. (9 :157). — Viszonylag,
viszonylagos lliv. Mtisz. (1845); viszonylat Fog. (1848); viszonyítTÚ, CzF.
(1874); viszonyúim Ball. (1872).
Csereviszony egy szótárunkban
sincs meg.
Viszonyos, B a r ó ti S za b ó D á v id 1784 (SzD. és NySz.).
A régi viszon továbbképzése, a magános, nyilvános stb. mintájára s
az n természetszerű lágyitása. Vö. Adal. (258).

a—Vizirányos
Vita, F a 1u d i . 1748 (NySz.). Egy vagy két helyen előfordul
mar előbb is, de kétségtelen, hogy ö hozta divatba. — Népies el
vonás a vitái, vitálkodik (vetélkedik) igéből mint kína a Unnibői.
Vitázni Kunoss (1834); dvitázkatUm Báli. (1857); vitatkozik Fog.
(1836); vitás Ball. (1881). — Szórnia, vitairat Tzs. (1835).
Vitatni. — A régi nyelvben mindig bosszú í-vel. — Elvilulni,
még dőlten szedve Tzs. (1888); megvitatni (voltaképen megvitatni)
régente am. ostromolni p. várat (NySz.) és csak 1840 körül veszi föl
mai „debattiren* értelmét Ball. (1843).
Vitelbér, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792 (SzD.). — VUeldij
Fog. (1836:.
Vívmány. Először Ball.-nál (1851): errungenschaft. — CzF.-ból
kimaradt.
Vívni, Igekötős összetételei közül: elvívni a régi nyelvben isme
retlen. Először SzD.-nál: „elvivom tőle az országot”.
Kivívni, erstvirmen értelemben, csakis a Bécsi-Ood.-ben (NySz.); utóbb, mint az
„ausfechten* fordítása Berzsenyinél (Vers. 1816 : 97) „nevem kivívtam,
mély porából “ és Tzs. (1835). — Visszavinni a régi nyelvben egészen
mást jelentett (NySz.): visszavívó am. perversus, verkehrt. Mai értelme
egy szótárunkban sincs meg.
Vívódni. — A régi irodalomban ismeretlen volt (NySz.); SzD.
(1792) jegyezte föl először a nép nyelvéből; vívódik, vetekedik. —
Krcsznericsnól viódik alakban is : ne módját velem. — Vő. Tsz.
Vízépítés. A német wasserbau szószerinti forditá-sa. A Mondolat (1813) megütközött rajta, bizonyosan úgy okoskodván, hogy
templomot, házat igen, de vizet, nem lehet építeni. — Ilyenformán víz
gyógyítás : wasserour Tzs. (1835); vízgyógyinlézel, Fog. (1845).
Vízesés, M árton J ó z s e f 1803 Szótára. — Az előző kiadás
ban (1799) wasserfall; „zuhanó, vizrohanás, vízzuhanás*; 1803-ban:
vizrohanás, vízzuhanás, vízesés. — Szó szerinti fordítás. — Sl.-nál
vízomlás.
Vízhatlan. Először Tzs. (1835), még dőlten szedve: wasserdieht. — Kunoss 1834 (Szf.); vizellcncs.
Vízirányos, Márton J ó zs ef 1803 (Szt,).: „horizont, látáshatár,
szemhatár, vizerány; horizontal, vízerányos, vizerányosan. — Sl.-nál
(1808) vízarányos. — A nép nyelvéből véve.
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Víziszony, B u g á t 1838. (Orv.). Határozottan magáénak vallja.
(Szk.), noha megvan már Pák Déuesnél 1829-ben (Vad. 2: 1G5);
ugyanott: fényiszony: photophobia.
Vízkór, B u g á t 1833 (Orv.): hydrops. — Hifibb (NySz.) vizkórság, vizi betegség. — Vízkóros, előbb vizkórságos.
Víz-óra. A régi irodalomban a clepsydrát, horologinm arcnarinm-ot folyó-óráa&b nevezték. Márt.-nál (1803) és Sl-nál találom
először a fövény-órát, mint a ,sandnhr* fordítását. Erre a német
mintára uevezi Tzs. (1835) a ,.wasseruhr*-t vízórának. Itt tehát víz.
órán olyan eszközt értettek, melynél az időt viszel mérték; most
pedig, nehány év óta, olyan eszközt értünk rajta, melylyel a vizet, mérik.
Vízszint, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): horizontaliter. —<
Valamint a földszint, ez is a nép nyelvéből. — Fog.-nál (1836) víz.
szinhtj: wasscrtlaohhch; Tzs. (1838) vizssinleges is. — Vízszintest
legelőször Sehirkhnber Tenn.-tanában (írta 1843-ban) találom. —
Kmethnél eyyfektü, Petbénél vizfektű (Math.): Bugáinál (Tzs. 1835 és
Tsch. 1836) fekmenles, fekirányos.
Vízvezeték, S án d or Is tv á n 1808 (Told.): „aquaeductus*.
A régibb szótárakban, sőt még Márt.-nál is, az aquaeductus, wasserleitnng neve : vízbevitel, vizárJcolás. — A mit a „duettig* nem bírt
megtenni, megtette a „leitung*. — Vízvezeték Tzs. (1835) wassergang alatt.
Vizsga, V e r s e g h y 1805. (Tiszt. Magy. 116). Vö, Szemere
Műnk. (3:129). — Elvonás a vizsgál-ból, ugyanígy dorga, tápla, zaba,
stb. — Eleinte csak melléknév s jelentése : forsehbegierig (Pák Dón.
1829. Vad. 2:201 és Tud. társ. Zsebsz. 1835); de már Széchenyinél
(Törv. Szt.) disquisitio és Kunosánál (Gyal. 1835) experimentum. —
Jolenkor 1834 (564) égvizsga am. observatorium. — Az exarnen egész
1848-ig vizsgálat vagy próbatétel, de minthogy ez utóbbit experimen
tumra is használták (Fog. 1836), a vizsga és próbatétel két jelentése
lassanként összezavarodik s ágy látszik már a hatvanas évek körül
az exarnen, priifimg jelentés határozottan kidomborodik. Vájjon melyik
iskola ólt vele először? Vizsgázni még egy szótárban sincs meg.
Vizsgálat, B a r ó ti S za b ó D á v id 1792. (Kisd. Szt.): „Szo
rosé vizsgálat alá vetni". — Sl.-nál: eensurav. lnstramen, rcccnsio v.
serntatio, iuquisitio.
Vizslatni, B a r ó ti Sza bó D á v id 1784 (SzD. L és H.):

Vonadék—Vr
„fürkészni, fütyészni, keresgélni; mindent fe.lvizslat, felkutat; vizs
lató szemekkel lenni". — A nép ajkáról véve.
Vonadék. B a r c z a f a l v i 1787. (Szigv.). — L. vonal. Egy szó
tárunkban sincs meg; pedig az ájabb időkben vonadék-anyaguk-on
extract-ot értenek.
Vonakodni. A régi irodalom nyelvében károm értelme volt:
vonaglani (agonisarc), veszekedni és nyújtózkodni. — Mai jelentését
először Kunosénál 1834 (Szf.) találom : sich weigem. Azelőtt ez : magát
vonogatni, szabadkozni Márt. (1803).
Vonal, S án d or Is t v á n 1801. (Sokféle 7:247, 252): „Érez
vénái, aes dnctile*. — „Különbbféle vastagságé arany Vonalak vagyis
Darátok".
Mai értelmében Barczafalvitól 1815-ben: „vonal, linea
mint fonal, fedel. Ez a vonal mellez amavval: haee linea parallelt est
illius. (Szemere Feljegyz. közt, 1 :255), Vö. Maik. Műsz. — Szeinere
(Mnnk. 3:191, 192) írja Köloseynek, hogy Kazinczy a Barczafalvi
vonalját örömmel fogadta, g hogy ezen Barczafalvi mennyire örül.
A Szigvarthan még nem vonal, hanem vonmlék áll, „egy' vonás" jelen
téssel. — Vámvonal Fog. (1845). — Vonal ige tévedés a NvSz.-ban.
Vonatozni, S z o u t a g k G u s ztá v 1834 (Matk. Sz.). Nála am.
rubrieircn. — Tzs. (1835) liniren: vonalaz, lénúíz; Fog. (1830) nem
ismeri; Tzs. (1838): vonalzó, Iinicnzichcr; votiaaz, „limai, regei". —
Vonatkozni (sc.hraffieren) egy szótárunkban sincs meg.
Vonat, fii. SzD.; „első fonalra (búzásra) mindjárt nyert". —
Sl.-ban nincs meg. A Mandulát linea értelemben megrója. - Fog.
(1836); strieh, zug, extraet. Különvonat Ball. (18Ö4) tehervonat. Ball.
(1857); gyorsvonat, személyvonat Ball. (1872); futárvonat, kéjvonat
Ball. (1881); vülámvonal még egy' szótárban sincs meg.
Vonulni, Bar ú ti S z a b ó D á v id 1792 (SzD.). — Sl.-nál: se
subtrahere, subducere. — Visszavonulni, se rotrahere Sí. és Márt.
(1803) zurüekziehen. — Kivonulni Kazinczy (Eked. Műnk. 1:97). — Tzs.
(1835) znrnckgezogenhoit: elvonultság; (1838): eisssavonultság. —
Fog. (1836): hátravonul, félrevonul.
Vonzalom. Im re Ján o snál 1831 (Phil.) synipatkia; Bugátná
1833-ban (Orv.): amor: Kunosánál 1834-ben (Szf.) neigung. — Vnnzalmas, anziekend l'og. (1836).
Vonzani. — A régi nyelvben (NySz.) rendszerint vonszani, noha
€al. régies helyesírásé felében (Vö. Adal.. 304) kivétel nélkül von-
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zani és MA.-nál is (1621) kivárnom, de itt csak sajtóhibából. -- A
NySz.-ban is megvan vízvonzó "szivattyú, de ez tévedés, mert az
idézett helyen vizvonó áll. — Minden kétséget kizárólag megvan
Orczvnál 1760-ban: „Szépek! . . , Ti vagytok világnak vonzó szivárványi". (Költeményes Holmi 1787 a 150. lapon). — Vcrseghynél 1805
(Tiszt. Magv. 158) nemcsak vonzani, hanem vonozni is, valamint
nemzőm és nemezni. — Márt.-nál (még 1823-ban is) anziehewl: „magá
hoz vonszó, édesgető, gyönyörködtető”.
Vonzat, fn. F e j é r ö y ö r g y 1810 (Phil. szerint;: beziehung. —
Utóbb csak axuiyi mint vonzalom, Tzs. (1838), attraetíon Ball. (1890). —
CzF. (1874) itt már: bizonyos nyelvtani viszony.
Vonzódni, Márton 1811 (Szt.): geneigt soyu; vonzódás: ueiguug.
Nála voltaképen vomzódik; ugyanígy még Fog. (1830), de már vonzó
déra utalva.
Von zóerő, B a r á t i Sz. abó D á v id 1792 (SzD.): vis attractiva (Krcszn.). Itt még vonszó erő. — Tzs. (1835) dűlt szedéssel:
vonerő; Tzs. (1838): vonzerő.
Vörheny, V e r s e g h y 1805 (Tiszt. Magy. 132).
Elvonás a
viirhenyes, vörhanyőbői. — Nála valójában : viiröny, mert ö a mellék
nevet is viirtinyőnek irta, ,a árossz epentetika miatt*. (Uo. 85). — A
scarlatina jelentés már Bngátnál 1833 (Orv.).

Z.
Zagyvalék, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD. 114). —
SL-nál: -mistara, miscellaneum”. A nép nyelvéből véve. — Képzésére
(sagyvál-zagyvalék) éppen olyan mint morzsál-morzsalík. Nem igen
érthető tehát, hogy miért kívánja Antiharbarus (1879) hogy hátralék
helyett hátralékot mondjunk.
Zajtalan, F o g ara sí 1845 (Szt.): gerausehlos. Ez időtájt
sokat nevettek „a kenteién és zajtalan gyúfák*-on, a miket ogy keres
kedő nagy hűhóval árult.
Zakatolni, B a rá ti S za bó D á v id 1792 (SzD): zörögni,
zörgetni. — A nép nyelvéből vette. Sí. csakis SzD. hitelére fogadja el.
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Zamat- -Zene

Zamat, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.). — Nála „szamot:
Kapor. — Fog.-nál (1836) számát 1. zamat. — A nép nyelvéből véve.
Záporulni, G y ö n g y ö s i 1700 (Cbar. 157): am. „záporként
hull." Vö. Ny. (27 :252). — Nem igen terjedt el. CzF.-nál nincs meg.
Zár. „Pessulum, repagulum" értelemben régi szó. — Sándor
Istvánnál 1803 (Könyv, ház), am. claustnim, monasterium; zárember:
monaclius; sárszüz : monacha, monialis. — „Sequestrom" értelemben
G e o r o h 1804. (Törv. Szt.). — Sequestrum judicialc: bírái zár (bar.
Vm. Tszt. 1807); bírái zárlat (Debr. Törvényk. Szt. 1837).
Zár-. Már Sl.-nál (1808): zárja, obea, vectis: zárhety claustrnm:
táríáncz: catena retinens; zárpénz, sperrgcld; zárszó, epilógus, conclnsio ; - Kunosánál 1834 (Szí.): zárgondviselö, sequestri curator ! Fog. (1836): zárkái. — Fog. (1845 : sárgái, zármondat, zárvonal:
Hív. Msz. (1845): zárgondnok. — Ball. tl857): zárbeszéd, zárfal, zárhang,
zárjelentés;
Ball. (1864): zűrének; - Ball. (1872): záróra, zár
számadás, zárülés, stb. stb.
Záradék, Ilelm eczy (Törv. Müsz. clausula alatt;. Jolonk. (1: 20).
Zárda, P r e c s e n y i N a g y L á s z ló n á l 1822 (Mest.) claustrum: zárd. — Ilelmeczynél (Törv. Míísz. claustrnm alatt) zárda.
Vö. Adal. (323). — Fog.-nál (1842): clansura
Zárjel, S z a la y Im re 1834. (Pbil. Msz. szerint): parenthesis.
— Verseghynél (Lex.) rekesz; legújabban rekeszjel is Ball. (1890), —
Zárjelezni Ball. (1864); bezárjelezni Ball. (1881).
Zárlat, K ö lc s e y (Törv. Jlűsz.). Nála clausula, de már J832ben (Jelenkor 14.) sequestrum.
Zárnap, P a u ly 1827 (Polg. Igazg.): terminus praeclusi.
Zártszék. Bayer József szíves közlése szerint már 1792-ben
megvan, s később is így, zárthelyijei váltakozva. Debreozenbcn
(1799): „'Humorizált szék, elrekesztett szék": sőt Pesten az 1827
augusztus 19-i szinlap szerint töltött szék is, talán a mai zsöllye.
Zene, H c lm e c z y 1832 (Jelenk. 148). Itt am. melódia. —
Ugyanígy bájzene : zaubermelodie 1832 (Társaik. 313). - Kunossnál
1834-ben (Szf.) zene, zengzet, hanga: „arie, musik''. — Tzs. (1835)
musik: muzsika, hangászat, zene dőlt szedéssel; nachtmusik: éjmuzsika, éjzene; morgenstándehen : korányzene. — Fog. (1836) zene:
musik, stándehen; zenélni: musik machcn; zeneóra: spieluhr. —

Zengzet Zord
Tas. (1838): zenész, zenészét. — Fog. (1845) zenér am. zenész;
ugyanitt: zene-egylet, zenekar, zenemű, zeneszó. — A zenebomí-bil
elmondva és tovább képezve. — Zenede 1. hangász alatt,
Zengzet, K a z in c z y Pandokt. 5 :14). Ugyanott megjegyzi,
hogy „Dayka megszerette tőlem"; használta Csokonai is (Béres.
Vers. VII.;: urnáik, modulation Fog. (1836). — Zengzetes Csató Pálnál
1838. (Társaik. 5). — A hangzani, hangzót mintájára, noha zengzeni,
mint CzF. mondja, nem divatos. — Lehet a zenyedezet (SzD.) egyberántása is. A Mondolat idejében az operát zengemémjntk. akarták
nevezni. — Fog.-nál (1836) zengemény 1. zene.
Zerge, F ö ld i 1801 (Term. hist.): ..zerge vagy zeraa, antilopé;
kőazáli zerge : gemse.
Zilálni. • Szilálni ige megvolt a régi irodalom nyelvében is
(NySz.): ventilarc, spargere, dispergere értelemben. (SI-), s ma is
megvan minden szótárunkban, pl. Ball. (1890). — E mellett egy másik
alak és jelentés is kifejlődik. — Diószegieknél 1807, (Fűv. 37): zilált,
.sparsa", mikor a levelek minden rend nélkül jnnen onnan nőnek ki.
Zilálni, zerzausen; zilált, zerzauscn, zerfahren; ziláltság Ball. (1857).
Zimankó, A r a n y Ján o s 1846. (Toldi, I. Én): „De ki viua
bajt égi háborúval, |Szélvészéé, zimankós, viharos borúval". — Sárosi
Gyulánál (Ar. Tromb.): „Meggyűlt a lejünk felett a zimankó, |Majd
annyi a bajunk, mint a bécsi bankó". — A nép nyelvéből. CzF.
szótárában nincs meg.
Zok szó, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „gemitus, singnltus
plorantis". — A nép nyelvéből véve, de értelmét, nyilván a zokogni
hatása alatt, módosítva. — Horváth Adámnál (Rndolpkias, 1817) helye
sebben am. „akadékos szó".
Vő. Lehr Alb. (Toldi 51). — Zok
(Tzs. 1838) annyi is mint: stampfmühlc. Vő. Lehr Alb. (Toldi, 64).
Zongora, zongoráz, B a r c z a f a l v i 1787 (Szigv.l: Klavikordinm, klavikordiumoz". — Ugyanígy van nála: fúvóra, fuvoráz;
szárnyongora : lligel nevíi muzsika-szerszám, úgy7játszanak rajta mint
a klávikordiumon ; tollongora: spinétli.
Mindannyia bizonyosan a
népies lambura, Uunbvra mintájára, az orgonával összevegyitve. —
Utóbb, a zongora mintájára, akarták a harmonikát /tangóidnak ne
vezni Ball. (1846).
Zord, S á n d o r I s t v á n 1808 (Told): „asper, horridus, barbarus, immanis “ — Elvonás a zordon-bői.
Szily: Nyelvújít. Szótára.
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Zökkenni—Zuhany
Zökkenni, B á ró ti- S za b ó D á v id 1792 (S*I>): .nagyot
zökkent a kocsi*. — Sl.-nál: .agitari, jactari, quassari, concuti*.
A nép nyelvéből véve
Zöm, S ze u ic re 1815. (Feljegyz. 1: 244 és Munkái 1:46 .
Elvonás a zömök melléknévből, mint szemöld a szemöldöWáí. — 1848-ig
egy szótárunkban sincs meg.
Zönge, J e d lik 1850 (Term.) tónus, physikai értelemben. —
Alapzönge: grundtou.
Képzése hasonló az ingáéhoz. A szótárak
közül először Háll.-nál (1851).
Zörej 1. robaj.
Zörreimi, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): strepitum dare. —
A nép nyelvéből véve. — Feltűnő, hogy a régi irodalom mily sok
efféle mozzanatos képzésű igét nem ismert. Péld.: ezuppan, csörren,
cmrran, dörren, mukkan, pukkan, szippan. szökken, zörren stb.
Zúdítni, B a r ó li S za b ó D á v id 1792. (SzD.). Felzúdit,
kizúdtí, nekizúdít, lezúdit. — A ílyS*. nem ismeri.
Zug. — így írva előfordul régi oklevelekben is : ligetzug, agyag
zug, zugiak (JNySz.), de kérdés, hogy ezek nem szög-nek olvasandók-e? — Orczy I.örincz az 8 .setét «zuá“-jáL bizonyosan a nép
ajkáról vette. Vő. szeg-szng. — Mártonnál (1807) megvan mái- winkel
alatt, schlnpfwinkel: zugoly, zúg, sarok.
A budai „auwinfeel”
1833-ban ■Honmüv. 111 L), szószerinti forditássul: Ugtlzug-nuk van
nevezve. — Döbrentei nevezte el a budai imvinkel-t, a zalamogyei Szcgliget (ma Szigligeti mintájára, zugligetiek. Ez megvan
már Fog. (1836). — Ez idötájt a zug-ot a „winkel" kezdetű német
szók lefordítására foglalták le : winkeldrücker: zug-könyvnyomtató,
winkelprediger: zugpapoló, winkelprcsse: zugsajlá, winkelschule:
zugiskola Tzs. (1835); a mai vigéez neve Fog. (1845): zugalkusz;
forradalom utániak: ztigiigyeéd, zugnyomda, zug-uleza, zuggyűlés
Ball. (1857) stb.
Zuhany, B e s z é d e s J ó z s e f 1834 előtt (Matb. : cataracta,
vizzuhany.
Kiss Károlynál (Hadi Müsz. 1843) zuhany, dér strom;
Bugáinál (Szh. 1843): zuh/űrdii, sturzbail ; Ball.-uál (1843) sturz:
zuham; Kiss Mihálynál (Ujdonszavak (1844) zuhany, sturzbad, douehe
és Fog. (1845) zuhany, strom, douehe, douehebad, tropfbad, sturzbad; zuhanyozni, wendet das stnrzbad an. — ügy támadhatott a
2«/t«M-ból, mint a versen, hián-ból verseny, hiány. Vö. Adal. (260).

Zuhatag, N o v a k D á n ie l 1833'(Társ. 142): wasserfall.
Zuzmó, Diószegi és Fazekas. 1808 (Fiiv.). — A ,lichenek“ a
■debreceni botanikusoktól kapták, a zuzmorához való hasonlatosságuk
nál fogva a zuzmó nevet. (Hazslinszky, M. Bírod, zuzmóflórája VI. l.j.
Zúzni, B a r ó t i S za b ó D á v id 1792 (SzD). — A nép nyelvé
ből. — Nevezetes, hogy a NySz.-ban nincs adat iá. — Zúzda
Fog. (1845): pochwerk.
Zülleni. Először 1829-ben Fák Dieaes Vad. Tud.-han (2:174)
találom: elsilttik. — ElzUllik. ekürlik: aul'trockncn von kittien,
schafen Tzs. (1838). — Átvitt értelemben talán Aranynál előszűr:
„cUüllöü az apai háztól, mint a mely kivert kan ehüllik a nyájtól"
(Toldi) VB. Lchr Alb, (81). — Ball.-nál (1890) elzUUeni: üie miiek
verliercu; versckeueht davouziekeii; moralisch verkommun ; rzülle,m
1. szőriem" (n. o.).
Zűr, S á n d or Is tv á n 1808 (Told.): „chaos, cmifusio, mixturn
stb.1, — A zűrzavar összetételből leválasztva. Ugyanő nála zűrös ■
mixtus. túrbidus, tnrbulentus. — Ziirhanu: misshall, missklang.
Tzs. (1838).
Zürmind, V ö r ö s m a r t y 1831 (Anrora 290.): „Mért vagyok
én itt, e zürmindet látni". — Jelentése: zűrzavar, chaos: alkotása
olyan mint Bugátnál 1828 (Boncztud.) a hmrnind: pancreas.
„Helyben nem hagyható hibás szólás" — mondja Berzsenyi az
Anrora c kötetének bírálatában (Mnnk. 1864:69 1.).

Zs
Zsékutcza,.
N a g y Ig n á c z 1834 (Társaik. 127). A szó
tárakban A „sackgasse" egész 18ő0-ig: vakulcza, térjmeg-uteza. —
A zsákulcza először Ball. Szt.-ban (1854),
Zsandár A Bach-kormány, a régi pandúrok helyett, 1851-heri
Magyarországba is behozta a gensdarm-okát 8 a köznép rsamkíroknak
nevezte el őket. — Szótáriróink felfogására jellemző, hogy egész 1899
<SimB.) egy szótárban sem volt meg.
Z sarát. B áró ti S za b ó D á v id 1792 (Szí).).
Elvonás a
régi zsarátnak-ból.
Ugyanő nála: ssarátolni am. parázsolni.

Zsarolni—Zsörtölődni
Zsarolni, 11aró ti S za bó D á v id 1784 (SzD). „Ki-zsarolni,
kikérni, vájni, satzolni*. — Sl.-uál: extorquere, exprimere. — A nép
ajkáról véve.
Zsarnok, S z e m e in 1831 előtt. (Toldy és Szvorényi egyezőtanúsága szerint). — Megvan már 1831-bcil. (Phil.) - - Jelenk. 1832 (1. L
még zsarló, de már a 78. lapon zsarnok.
Az 1831-iki Aurorában
Kölcsey egyik versének a czime: Tyrann. - Szemere a wütherichre
előbb a dühiincz-öt ajánlotta. ("Kazinczy Pandekt. 5:11). — Érdekes,
hogy a zsarnok szó megvolt már 1808-ban Perecsenyi Nagy László
nál (Ért.) zsarnok am. execntio; zsarnokoló: C-xeentor. — Szemere
olvasta Ferecsenyit (Műnk. 3:135) s igy bizonyosan észrevette ott
a zsarnok Bzót; utóbb azután elfogadható jelentéssel ruházta fői.
A zsarol igéből elvonták a zmr főnevet is ; Toldy llaramjáiban
Ny. .;1Ü; ’Wty'tzsarpad; torlur. — Fog.-nál (1836): zsar a zwang-nak
felel meg.
Ball.-nál (1890) zsarmat: wncherzinsen, vagyis zsa
rolt kamat!
Zsebóra, F a lu d i 1748 (NySz.j. — Olyan összetétel, mim
asztalkeszkenő a XVII. században. (NySz.). — Ugyanő nála: függő-óra,
s Étöve: öröm-óra. - Krre a mintára: zsebkendő, zsebkés, zsebknnyv..
Sí.; zsebszótár (Fog. 1836); zsebpénz, zsebtolvaj, sőt még zseb-öl is
zollstock értelemben (Tzs. 1885 és 38); holott Kis Jánosnál még
1799-ben .Sebbe való könyv* (Vő. Petiik, Bibi.).
Zsibáros, S á n d o r Is tv á n 1808 (Told.): scnitarius, veteramentarius. — A zsibvásárom elröviditése.
Zsivány, B a r ó t i S za b ó D ávid , 1792 (SzD.;. — A nép
nyelvéből.
Zsong, B u gát- 1833 (Orv. és Szh.): contractilitas, tónus:
zsonyiló: toniens. — Tzs. (1838) zsongítani, spannkraft gébén; s
ugyanitt először zsongmű: summen, summáén. Ugyanez Tzs. (1835)
még dongani, bongani. Vájjon a zsongáni a nép nyelvéből van-e?
SzD.-nál zsuníagni am. magában dörmögni; Tsz.-ban zsongolni am.
dúdolni, de mulatni és tánczolni is; OzF.-nál .zsonganak a méhek*,
de hozzáteszi, hogy a zseng mélyhangú módosulataként is használják,
p. „éleire zsong“, vagyis „életre zscndíil*.
Zsörtölődni. A nép nyelvéből. — Először Tzs. (1838): zsörtös,
zsörtösködik és ugyancsak 1838-ban (Tsz.) zsörtölődés, mint dunamclléki t&jszó van közölve.

FÜGGELÉK.

A nyelvújítás kedveltebb képzőinek és képzésmódjainak jegyzéke.

1. Igeképxök.
■ászt. -észt: erjeszt, ernyeszt, fagyaszt, fejleszt, fogyaszt, ham
vaszt, hegeszt (Kassai, Gyök. Szt.), hullaszt (SK), illeszt, jcgcszt,
jórészt, korhaszt, köveszt, mólyészt, meneszt, mulaszt, növeszt,nyomaszt,
-mulaszt, ömleszt, porlaszt, rcposzt, roskaszt, sápaszt, sorvaszt, táraszt.,
termeszt, torlaszt törleszt, ugraszt, stb.
-g. A -kcdile, -Imiik visszahatottak a -g gyakoritó képzővel való
fölcserélése megvan ugyan mind a regi nyelvben (versenkedik —
verseng ; s/.ivárkodik =- szivárg; szoronkodik — szorong (NySz.), mind
a nép nyelvében (agyarkodik = agyara; incselkedik — inamig Tsz,),
<le ezt csakis a nyelvújítás teszi rendszerré s a szórüvidités egyik
kedvelt módszerévé : kivalq — hivalkodik; hizelg — hízelkedik :
késel# — késelkedik; kékig — kételkedik: léséig = leselkedik; rivalg
rivalbodik; társáig — társalkodik; lisztéig — tisztálkodik; uralg
uralkodik; veiéig — vetélkedik ; stb. Sokszor váltakozott az -edik, -odik
is -g-vel: andalg — andalodik; képzelg — képzelődik; közéig
köze
ledik ; tátidig = távolodik. Társsanként annyi példa gyiilemlctt össze
az -dg végződésű gyakoritó igékre, hogy bőven lehetett analógiát
találni mind igéhez, mind névszóhoz való hozzáfiiggesztésére. Így
támadtak díszéig (Társaik. 2 :25), étléig. érzélg, kéjéig, szépéig (mind
ezek már 1836-ban Fog.-nál); szenesig, fényéig Ball. (1851), tclszelg
fPhil. 1834) stb.
-it. ábrándít, akolbolit, alábbit, alakit, alapit, aljasit, alkalma
sig államosít, állandósít, állít, általánosít, andalít, arányit, arányosít,
árúsit, azonosít, bérmentesít, biztosit, bonyolít, bőszít, buszkit, csekélylt, csoportosít, ezélszertisit, derít, díjmentesít, divatosit, divatszerlísll,
domborít, dórit, dühít, egyedit, egyénit, egyénit, egyenlít, egyetemit.

egységesít, egyszerűsít, ékít, élénkít, élenyit, előnyösit, emberit,
crczit, érdemesít, erődít, értékesít, értéktclenit, értolmosit, értesít, érvé
nyesít, érvénytelenít, érzékenyit, érzékit, crzéketlenit, oszményiosit,
eszményit, (eljévít, fásít, félemlit, félénkit, férnit, fénytelenit, ferdít,
férfuitlanit, fertőtlenít, fiatalít, finomít, iiúsit, foganatosít, folyósít, fölösít,
frissít, futamit,függetlenít, göngyölít,gyakorit, gyámít, gyanúsít. gyarma
tosít, gyérít, gyOnyörit. gy útabuút, gyümölcsösil, gyiimölostelenít, hajla
mosít, hamarit, hasonit, liatályosit,’ hatálytalanít, helyesbit, helyesli,
helyettesit, helytelenít, herczegit, hiányosít, hitelesít, hiúsít, hoinályosit,
ht>morit, honfhisít, honosít, hűsít, idomít, idomtalanit, idösit, irányit,
istenít, izmosit, izzít,, jegeczcsit, jelenít, jogosít, jövedelmesít, ka,illa
tosít, kármentesít, kártalanít, keliemesit, kcllemetlenit, képesít, képlegesit, kézbesít, kicsinyít, komoiyit, körösit, korszerűsít, körit, kövesit,
kövít, középesít, közcp’it, közömbösít, közönyösit, közösít, központosít,
közvetít, különít, lazít, lázit, lendít, létesít, létszeresit, magasztosít,
mágnesit, magyarít, magyarosit, másít, mélyít, mentesít, merevít, messzit,
minősít, módosít, mozgósít, nagykorúsit, négyszögesit, négyszögít,
nemesbit, nemesit, németit, nemzetiosít népesít, népszerűsít, néptelenit,
nősít, nyilvánít, nyilvánosit, nyoxnósit, nyugtalanít, odábblt, omlit,
önállósít, örvendít,’ összesít, összpontosít, összit, öszvelít, párosít,
pártit, piszkít, polgárit, polgárosít, pulit, posványit, ragályosit, régit,
rendszeresít, részlegesít, részletesit, rezdit, rokonit, rögzít, sajátít,
sarkít, semlegesít, semmit, sikeresít, sikereUcnít, sikerit, siláuyit,
sivit, sokszorosít, súlyosbít, szahályosit, szabatosit, számit, szebbik
személyesít, személyit, szendndt, szelídít, szennyít, szentesit, szigorít,
szilárdít, színit, tagősit, tajékit, tanúsít, társasit, távolit, telit, ténylegcsit, termékenyít, termetit, testvérit, tettlegest, továbbit, tökéletesít,
tőkésít, tőmogit, toményit. tomit. tömörít, tnrpit, törvényesít, törvónyszerüsit, utasít, liflit, iigyesit, ülepít, valósit, véglegesít, vetemit, vetít,
vidorit, világiasit, világít, virít, viszonyít, stb.
Névszóból az efféle
igeképzést Szaklányi 1795-ben (Magy. Mark. 43) a. magyarítani, deákítam. némclüeni, gorögítem, dotogílani, öromíteni, asztalitam, nactraqilani. púlinkítuni stb. igékkel figurázza lei. — Ellenben Verseghy jónak
találta. Vö. emberit.
-kedik, -ködik. F a 1u d i igen kedvelte ezt az igeképzőt; ő
vezette be az irodalomba, részint a népnyelvből véve, részint maga
csinálván a következő igékéi: akadékoskodik, arczáttankodik, ártalmaskoilik, csemegéskedik, diesőségeskedik. durviskodik, engedelmetienkedik érdeineskedik, fejeskedik, gyalázkodik, gyilkoskiwlik, hálálko
dik, hasonlatoskodik, haszontalankod'ik, hlvságoskodik, ijedelmeskedik,
jeleskedik, kegyeskedik, kémeskedik, kendőzködik, kósedelmeskedik,
keserkedik, kiilőnösködik, mennyországoskodik, óesálkodik. otthonoskodik, ördögösködik, pajtáskodik, példázkodik, remetéskedík, rosszalkodik, sebeskedik, setéteskedik, sínkcdik. szennyeskedik, szineskedik,
tekinteteskedik, teinérdekeskedik, tetszeteskedik.'unalmaskodik, vadász
kodik. Vö. Ny. (25 : 343, 3%).
-kezik, -kozik.
A következő igék nincsenek meg a régi
irodalom nyelvében, tehát valószínűleg a nyelvújítás korából valók:
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ajánlkozik, botlakozik (Faimii), csalakozrk (Fal.) csatlakozik (Tzs.
1835), építkezik (Fog. 1845), érintkezik, érülközik, fejteké zik. foglal
kozik, hivatkozik, iratkozik, ítélkezik, jelentkezik, kínálkozik, mente
kezik (NySz.), mutatkozik (Tzs. 183a), osztakozik, öltekezik (Tiiz. m.
Xyelvt., egy szótárunkban sincs), rejtekezik (Fal.), rendelkezik, sajnál
kozik, segédkezik, segítkezik, sorakozik, szórakozik, szorítkozik, szttnetkezik (Tiiz. M, Xyelvt, egy szótárunkban sincs), táplálkozik, tiltakozik,
törülközik, vállalkozik, váltakozik, védekezik, visszakozik, vitatkozik,
vonatkozik stb.
-mányoz, -ván yoz: adományoz, (1. ezt), alkotmányoz, állványoz,
engedményez, eredményez, forgatmányoz, hagyományoz, hatványoz,
indítványoz, intczvényez, jótéteményem, kedvezményez, kérvényez,
kezdeményez, kiadmányoz, követelménycz, küldeményem, letéteményest,
nehezményez, nvngtatványoz, öntvénye/., rendelményez, szállítmányoz,
szelvényez, tanulmányoz, tóteményez, utalványoz, ültetményez, véle
ményez, stb.
-ng.: állong, horzong, dereng (l. ezt), dúlong, dühöng, forrong,
gyúlong, gyülöng, jajong, lázong, mereng, ömleng, őrjöng, rajong,
szájong, tátong, terjeng, ujjong stb.
-sít. — Ha a XVII. században, vagy azóta valamelyik magyar
író magánhangzón végződő melléknévből az -ít képzővel igét akart
formálni, igen egyszerű módszert követett: lehajtotta a melléknév
végéről » magánhangzót s helyébe ragasztotta az -íí-ct. (Vö. csonkit,
görbít, porhanyit, savanyít, könnyít stb.). Ez az eljárás oly egyszerű,
hogy kételkedni sem lehet biztosságában. Egyszer mégis fölmondta
a szolgálatot. A regi magyar törvény a leányágnak fiú-ággá tételét,
vagyis leánynak a fiút illető juss megadását „praefectió“-nak nevezte.
E szót Georch illés 1804-ben az fi .Honnyi Törvény'-ében magyarul
akarta kitenni) Előtte már Nánásy is (Vö. Törv. Msz.) megpróbálkozott
o szóval a a „praefectá*-t megférfiasított leánynak nevezte ; de ez
nem tetszett Georehnek és méltán. Ö egyenest a .fid' szóhoz füg
gesztette az -ít képzőt és fiúUott leánynak fordította, elfelejtvén az
•ti. lehasitását. vagy a mi még hihetőbb, rettegvén a fiit igen érezhető
hiatustól. Ugyanígy járt az a magyar törvénytudós (ki volt? nem
tudom), a ki az indigenatust hasafiúiUmitk nevezte. (Vö. Szinnay,
Glpss.). A fiúit fnresa hangzásán csakhamar segítettek (alkalmasint
Kövy. Törv. Mázt.), eszükbejutván, hogy némely leány nagyon fiúsán
viseli magát. így keletkezett a fiúéit. Mikor ez megvolt, a másik már
magától ment: hazafimít (Szirmaynál), honfiúéit (Kunoss), noha a
hazafiús, honfiús mellékneveket senkisem ismerte. A tört ösvényen,
úgy látszik, Fogarasi és Kunoss mentek előre legbátrabban. A minémús melléknévből csinálta Fogarasi 1833-ban a minémüsU igét,
noha Dohovicsnál már 1831-ben (Phil.) és Kunosánál már 1834-ben
minősít: Tzs. (1835) a vereiilfaehen még egyszerit, eyyszeresít, Fog.nál '(1836) egyszerűsít; Kunosánál (Gyal. 1835) popularizál : népszerűsít.
E sikerek megalapították a -sít igeképző szerencséjét, vagy szaba
tosabban mondva, a végső magánhangzó és az -ti közé az s becsúsztatását. Vö. hiúsít (régente: hivít XySz.), tanúsít, mozgósít, önállósít,
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nagykörútit, dimlszerűsit, czélszrrnsít, sokszerüsit, stb., elannyira, hogy
most már az -ti, -«-vel (különösen a szerűről végződő melléknevekre
nézve) a -xiUst jóformán élő igeképzönck lehet tekinteni. Nem hiszem,
hogy valaki ekkoráig használta volna a valószínűsít, egyidejüsít igéket
s mégsem fogna senki nagyon megütközni magyarságomon, ha azt
mondanám : „a vádlott sehogy sem bírta állítását valészinüsiteni" :
.két különböző korbeli eseményt nem szabad egyidejősiteni”, stb.
Rágós alakokhoz Hclmcezy kezdte hozzáfüggeszteni. Vő. szembesí
teni.— Valami harmincé éve hallottam egy hivatalszolgától: „azt
leiszett mondani, sítsem kézbe. A nép tehát külön igének gondolja,
s ez magyarázza meg a Tsz.-bcli hclybesít (helybenhagy) igét.
-úl, -ül, ábrándul, alakul, alapul, alkonyul, átlényegül, átszellemül,
bekül, bizonyosai, bunyóiul, bőszül, büszkul, családosul, csoportosul,
csoportul, dísztelenül, domborul, döriii, egészül, egyiil, ékül, élénkül,
idényül, elfogul, ellenszegül, elnemzetloniii, érezül, érdemesül, érdemül,
értéktelenül, értesül, érvényesül, érzékenyül, (cl)évtü, fanyarul, fásul,
félénkül, férdül, finomul, frissül, gyérül, gyorstd, gyümölestclcniil, hasonul,
hiusul, homályosul,honosul, idomul, idősül, idül. ingerül, irányul, izmosul;
ízül, jegeczesiil, jogosul, károsul, kényszerül, komolyul, korcsul, kövesül,
bővül, közömbösül, különül, lazul, lelkesül, lendül, létesül, lombosul,
magasztosul, increvnl, módosul, nemesbül, nemesül, népesül, nősül, nyil
vánul, okosul, összpontosul, özvegyül, párosul, pártul, polgárosul,
polgárul, posványul, régül, renyhul, rezdül, sarkul, seregül, sikerül,
silányul, sulyosbul, szaporui, szehhiil, személyesül, szemleriil, szendill,
szennyül, szilárdul, szorgosul, társul, tárul, települ, teljesül, telül, termé
kenyít],testvéresül, testvérül,tettlegesül, tökéletesül, tökélyesül, tömörül,
tömül, törpiil, üdül. valósul, vegyül, vetemül, vidorul, viszonyul, vonul,
záporul stb.
z i,határozókhoz s rágós alakokhoz): éljenez, előlegez, elöttemfi z,
helyettes, láttamoz, szerinte/, szintez, túloz, rijráz, utgnoz, vízszin
tez stb. (L. -mányoz, -ványoz).

I I . Núoszóképeíik.
-a, -e : bura, hulla, iuga, lenge, penge, rezge, zönge.
-ács, -ecs: dugaes, gyutacs, labdacs, rudacs Fog. (1836), sze
gecs, szivacs, tolaes, tömecs, uracs, váráé,s Kiss K. (Hadi Jlsz. 1S43).
-adalom, -edelem : álladalom, dörgedelem, forradalom, íiiggedelem, gyuladalom, hosszadalom, he vedelem, Hiedelem, irodalom,
javadalom, tágadaloin, társadalom, uradalom.
-adék, -edék: álladók, ásadék, csapadék, esedék, folyadék,
gyttladék, gyiiledék, hajiadét, hamvadók, liozadók, üledék, járadék,
jövedék, korhadék, lövedék, nemzedék, növedék, nyiladék, nyomadók,
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omladék, óvadék, repedek, szálladék, szövedék, tömedék, uszadék,
üledék, vonadék, záradék.
-ag. -eg : adag, alag, állag, anyag, ázalag, csomag, jelleg, köteg,
közeg, kiiteg, lényeg, léteg, löveg, osztag, összeg, szalag, szenkéncg,
szöveg, tömeg, üteg.
-al: huzal, vonal.
-alék, -elek: adalék, ázalék, fagyalék, födelek, függelék, gyűj
tőiét, hajtatét, hordalék, jutalék, osztalék, Hirtelék, rönesalók, szerzelék, törmelék, tudalék, uszalék.
-alom. -elem: báutsdum, biralpin, bizalom, borzadalom, bölcse
iéin, buzgalom, csüggedelein, élelem, érelem, érzelem, fáradalom,
fegyelem, fogadalom,.fogalom, forgalom, i'nvalom, függelem, gerjedeíem, győzelem, ijedelem, intelem, izgalom, kéjeiéin, kényelem,
képzelem, kereskedelem, kinzalom, kivánalom, kötelem, küzdelem,
méltatom, mentelem, mozgalom, rejtelem, riadalom, rugalom, sejtelem,
sugrálom, szabadalom, szánalom, szenvedelem, szolgalom, szunnyadalom, terjedelem, történelem, tiuUilom, türelem, uralom, iizelem, vajudaloin, Tédelem, vélelem, vigalom.
-ály; - é ly : aggály, borzadály. csepegély, egély, engedély, erély,
esély, eszély, feszélv fiiggély. hatály, hevély, irály, lakály(os), mere
dély, reggély, rejtély, szabály, szegély, szentély, szenvedély, szeszély,
szivély, tartály, tekintély, uszály, ünnepély.
-am, -em : állam, csellem, dallam, elem, érem, hajlani, hallani,
illem, jellem, szellem, szólam, tartam, ütem, üzem, villám.
-any, -eny : alany, éleny, higany, horgany, légeny, iiteny, villany.
-ány, -é n y : biUegény, csattogány, csatány, cselszövény, durvány.
dülény, ébrény, egyközény, emleny, erény, födény, fölény, liatány,
hátrány, idény', igén}', jutány, korány, lény, mellény, méltány, merény,
nyitány, példány, piiüány, regény, részvény, sétány, szerény, táuilány,
lartány, tény, termény, töltény, ügrány, vágány, varrány, vény, vetéuy,
-ar, -er: jogar, lovar, rovar, szemer.
-ár, -é r: agancsár, áldozár, bankár, csatát-, csillár, csontár, dalár,
forradalmár, füzér, hordár, idomár, irodalmár, pinezér. országiéi-, sivár,
szakadár, tanár, titkár, tüzér, iigyér, üzér, zenér.
-árd. - Falárd, fogárd Tzs. (1838), szilárd, tolárd (tolakodó,
frech) Szemere följegyz. 1:208, valárd. Vő. szilárd.
-ásos, -éses :
A régi irodalom nyelve s jórészt a mai népnyelv
is az -ás-és képzöjií névszókhoz, majdnem kivétel nélkül, csakis
akkor függeszti az -<>#. es- mellékuóvképzöt, ha azok, átvitt értelem
ben, valami concrét dolgot is jelentenek; péld. bolthajtásos, Írásos,
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keléses, keríteses, kiütéses, -mártásos, padlásos, rántáson, rováson,
Hajtásos, tisztulásos, tojásos, varrásos, vérfolyásos, vízálláson stb.
Kgv-két magában álló kivétel van ugyan a NySz.-ban; de ezek nem
is mind hitelesek; púid. a vallásosan csakis Cal.-ból van idézve,
de ott ,,vallásképpen" áll. - A nyelvújítás idejéből valók: áldásos,
SiinB. (1899); befolyásos. Ball. (1881); eUeiimondásos, Phil. (1881):
fizetéses, Jolenk. (3:793): folytatásos, Ball. (1890); hatásos, Ball.
(1848); hivatásos. Ball. (1872);* Ízléses, Ball. (1864); kérdéses. Pest
Viu. (1807): kifejezésen Ball. (1864); kifogásos, Phil. (62. 1.): komvttl
állásos Pnky (1830); szertartásos, Hiv. Msz. (1845); szerződéses, Ball.
(1890); szokásos, Folnesics (1807): vallásos, Márton lslv. (Kér. theol.
1796); vonáson Tas. (1835); felvonásos, CzF. (1864), stb. - Verseghy
(Les. 392) a vaüátomtUj szavon szörnyen megütközött; három felkiáltó
jelet tett melléje.
-ástalan, -esteien. — A régi nyelv az -ás -és képzőjíí név
szókhoz a fosztó lalan-teknt. Agy látszik, soha sem függesztette.
Erre az első példát alkalmasint Kazinczy adta az állástalannal. (Műnk.
3: 95).
Erre a mintára készültek : oŰcnuiondástalan, Ball. (1890};
érzéstelen, Tas. (1835): fizetésiekül, Fog. (1845); hatástalan, Ízléstelen,
Tzs. (1838); kifejezéstelen, Ball. (1854);' kifogástalan, Ball. (1864):
önzéstolcn, Ball. (1857); összefüggéstelen Simít. (1899); vallástalan
SÍ. (1808) stb.
-ász, -ész : aknász, árkász, borász, bölcsész, bűvész, csempész,
csillagász, czipész, ezukrász, dinnyés/., ékszerész, építész, erdész,
fényképész, festés/., firkász, fodrász, fogász, földes/., fiiszerész. fiivész,
gazdász, gépész, gyógyász, gyógyszerész, gyümölcsész, hadász, han
gász, hangszerész, hangyász,harezász, h.isonszenvéaz,hevenyész, hidász,
illatszerész, irasz, ítész, jogász, kohász, kdllesz, könyvész, látszerész,
lelkész, levelósz, lövész, műszerész, művész, nevelész, nyelvész, nvorész,
nyomdász, ors/.ágász, régész, remiész, sebész, szabász, szemész, szeinlész, szépósz, színész, szobrász, szőlész, szülész, tehenész, tengerész,
térképész, tevész, tornász, történész, utász, ügyész, zenész.
-ászát, észét, liz az összetett fönévkép/.ö a régi nyelvben
csakis olyan tárgynevekhez (leginkább állatnevekhez) járulhatott, a
melyekböi -ász, -ész igeképzővel cselekvő igék is saijadzhattak. Igy
keletkeztok a vadászai, halászai, nyaráéval, nyúMszat, madarászat,
bányászat, főnevek s Így keletkezhettek volna, ha a régi nyelvben
talán nem is voltak szokásosak : az artmyászai, íoyarászal, fot/lyászat,
yalamljászat, horgászat, rákászat, sólymászat, eyr.i eszel. A regi nyelv
azonban meg nem szenvedte volna p, a juhászat, méhészet, kertészei,
stb. főneveket, mert ha a kertész, méhész stb. főneveket ismerte is,
de nem ismerte (s ma sem ismerjük) a juhászni, kertésztit, mébészni,
stb. igéket. E korlátol a nyelvújítás döntötte le ; nem bővitette lei a
régi szabályt új szabalylyal (-<«(, CzF.), hanem egyszerűen elhanyagolta.
Az első példát erre tudtommal Szilágyi Sám. A'usztr. Paraszt. Ifjúság
stb. 1774:154 lapon a méhészet szóval és Sándor István adta, ki is
a Sokfélében (10 :13) így szói: „opificium, handwerk, a régiek szerint
műveltség, áj szóval pedig lehetne művészet“. Ugyancsak ö nála
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megvan a csillagászat, tevédet (Sí.). Eleinte nem igen talált követőkre.
Kazinczy, ltöbréntey, Kállay s még mások a műtétiét helyett mívészség szóval éltek; a Közli. Ésm. tára (1881) elfogadta a csillagászt,
de a csillagászatot nem; Berzsenyi csülagászságot (de költésit és
költészetet), Szilássv csülagászmányt írt (PhiL Msz.). Csakis 1835 táján
szűnik meg ez irányban a nyelvújítók addigi aggodalmaskodása:
ekkor, már a csukrászat, építéssel, erdészet- (eleinte erdészet), fodrászai,
gyógyászat, gyógyszerészet, festessed, hangászai, méhészét, költészet,
sebészei, szemeszet, színészet, szobrászat, tengerészet, stb. (Fog. 183(1)
divatba jött. És most? Az ászát élő képző ; járulhat ipetőhöz, főnév
hez válogatás nélkiil: péld. faragással, könyvkötészet, könyvéxzd,
régészet stb.
-at, -et; adat, ajánlat, alakulat, alakzat, alapzat, aljazat, alkonyat,
állványzat,ámulat, áradat, áramlat, aránylat, arányzat, árnyalat, árnyasat,
árnyéklat, árnyékodat, áthozat, átnézet, bámulat, belzet, bérlet, bevonat,
billentyűzet, bizonylat, bohózat, bonezolat, borzanat, botránkozal,
bölcseiét, böngészd, bőrözet, böszület, burkolat, bútorzat, bnvárlat,
bűvölet, csapat, csatolat, csatornádat, csikolat, csiszolat Ball. (1881).
csoportodat, csoportalak csődület, ezáfolat Kimoss (1834), ozélzat,
czifrázat Fog. (1836), cziinzot, dermenet, derűiét, díszlet, dolgozat,
domborzat, (lombozat Fog. (1845), dördüld, dörrenet, ogészlet, egésziilet,
egyenozet, egylet, ogyiilet, ékezet, éldelet, ellenkezőt, ellenzőt,,
elmélet, elnöklet, előzd, élvezet, emelet, értékeset,' éridet, érzéklet,
érzet, észlelet, eszmélet, fájlalat, falazat, fegyverzet, lodrozat Fog,
(1836), fogalinazat, fogamzat, fogat, fogazat, foglalat, fokozat, folyó
irat. foixázat, födelet, födélzet, lödözet, föladat, fölirat, fölülut, föltilvigyázat. fölzet, fürkészek fürtöset, füzet, gallyasat, gépezet, göngyölet, gorlmlet. gördulet, gyakorlat, gyűlölet, hajlat, halmazat, han
gulat, liangzat, hány!át, határozat, hátrálat, hehezet, helyzet, hevület,
hiánylat, hidazat, hódolat Kimoss ilSilll. homyolat, hullámzat, ideg
zet, idomzat, ihlclct, ihlet, ingerlet, intézet, irányzat, irat, irrózat,
iszonyat, ivezet, izict, ízület, lainiat, javaslat, jegyzet, jelzet, jellegzel,
jellemzőt, jelölőt, jóslat kábulat, kalászai Fog. (1836), kanyarulat,
kapcsolat, káprázat Tzs. (1835), karczolat, karózat, karzat, kébelzet,
kedveset, kegyelet, komidét, képlet, képviselet, képzelet, képzet,
kézirat, kiképezel, kikezdet, kínálat Tzs. (1835), kinyomat, kirakat,
kíséret Tzs. (1835), kísérlet, kivonat, koczkázat, kormányzat, kör
nyezet, körzet, kötélzet, kötet, következet, kövezet, kövület, középlet,
kőzet, különbözet, kiilönzet, lánezoiat, leirat., lejárat, lelet, lendület,
lépesözet, leplezel, leszámitolat, levonat, lombozat, magaslat, másolat,
másolat, melléklet, meltanylat, merénylet, merészlet, méret, mérsék
let, mértéklet, metszet, mintázat, módosulat, módozat, mondat, mondolat, mozzanat, munkalat, művelet, műveset, négyzet, nézet, nézlet,
nyelvezet, nyilatkozat, nyilvánulat, nyomat, nyomosat, okirat, okozat,
oldat, orvoslat, oszlopzat, osztályzat, ovat(os), öblözet, önkívület,
öntet, öröklet, őrület, ötlet, ötvözet, padlat, padozat, pályázat, párkányzat, pillanat, pirulát, pontozat, rácsozat, rajzolat, redőzd, rendezet,
részlet, rétegzet, rostclyzat, rovat, rögtönz.et, sajnálat, segédlet, sorozat,
sövényzet, sugalat, szabályzat, szabat, szájazat, szándéklat. szaporulat,
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szavalat, szavazat, szédület, személyzet, szerkezet, szégyeiilet(es), szólzet, szemlélet, szervezet, szíjazat, színezet, szobrozal, szónoklat, szor
zat, szövet, szövetkezet, szükséglet, szűkület, szünet, táblázat, tago
zat, tájlat, talpazat, tapasztalat (Kunosa 1834), tárgyazat, tárlat,
tarlózat (Tzs. 1835), társulat, távlat, terület, tervezet, testület, tisztá
zat, titkozat(os), tollazat, tompnlat (Ball. 1864), torlat, tudat, tilkrözet,
tünet, tüzet(es), utánzat, ügylet, vállalat, változat, varazat. varázslat,
vázlat, véglet, végzet, vegyidet, versezet, vezérlet, villanat Tzs. (1838),
világlat, virágzat, viszonylat, viszonzat, vizsgálat, vonat, vonzat, zárlat.
-a,tag, -eteg. A nyelvújítás egyik igen kedvelt költői képzője,
íme: álmatag, Ball. 18!10 (nem tudni mi okon táj Szónak mondja):
avatag; bomlatag. Fog. (1845); csuggeteg, Kimoss 1831 (8zf.). Vorosrn.
még csüggedog-nek írja (Élet és Literatura 3 :115); dőleteg, dörgeteg,
dúlatag (egy szótárban sínesének meg, Simonyi (Tűz. in. nvelvt.,
költőkből idézi őket); élveteg; ernyeleg ; forgatag; fiiggeteg (Tiiz. m.
nyelvi.); habzatag, undnlatorins (Jelenk. 3 : 676): hallgatag, hamvátag,
hervatag, higgatag (Tűz. m. nyelvt), hnllatag, izgatag, korliatag; lan
katag (Tűz. ni. nyelvt.); raozgatag Told. Msz. (1858); mólatag Ball.
(1857); omlatag; Smlcteg: permeteg; porhatag, Tzs. (1835); porlatag:
rengeteg, romlatag (Tiiz. m. nyelv.); roskatag; rothatag; sorvatag,
Ball. (1872); szenveteg Ball. (1890); szörnyeteg: szöveteg; szunyatag;
téveteg; tikkatag (Phil. 106 1.); zuhatag; zsibbatag (Tűz. m. nyelvt.).
A uéppyelvi és régi irodalombeli adatokra nézve, Vö. Tiiz. ni. nyelvt.
-e z: bohóez, élez, jegccz,
-da. -de : áruda, bölcsőde Ball. (1854), csillagda, esóiiakda, ezukrászda, dalárda, dolgozda, észlelde, erődé, fagyialda, tényirda, forda,
gondoíkozda Arany (Aristoph. 1; 106 gúnyból) gyiilde, iroda, járda,
képezde, kóroda, lovarda, lövölde, növclde, nyomda, óvoda, öntöde,
pénzverde, poroda, rüpde, sütöde, szálloda, szeínlélde, tanoda, távirda.
tébolyda, tenvészde, tőzsde, uszoda, iidvlelde, iizde, vizelde (egy
szótárban sincs) zárda, zenede Vö. Adal. (323).
-ék: alvadók, bennék, bizonyítók, biztosíték, bomladck, duzzadok,
ellenzék, érzék, liaiuvadék, hátralék, illeték, indíték, ingerlók. irány
zék, járulék, javítók, jegyzék, jelzek, kellék, kertilék, készülék,
keverek, korhadék, különbzék, mélyedék, metszek, nemzék. nevezek,
olvadék, omladék, öltözék, pótlék, rekesztők, sarjadok, szájadók,
származék, sz&zalck, szerelék, táplálék, tartozék, teríték, terjedek,
toriadéit, ürülék, váladék, vegyitek, vegyülök, zagyvalék.
-ékeny, -ékony: alkalmazékony, állckony, békülékeny Ball.
(1804), boruléktmy, Fog. (1845), botíókony Fog. (1836), csalékony,
csndatékony, égékeny Fog. (1836), előzékeny, engedékeny, epedékeny, esékeny. evékeny, fájékony, fáradékony, féltékeny, fogékony,
folyékony, tbrgékony Tzs. (1838), foszlékony Ball. (1881), függékeny
(Phil.), gerjedékeny* gördülékeny, gyúlékony, halígatékony (Phil.),
hegedékeny, hervadekony, heviilékeny Ball. (1890), hiszékeny, hullékony Fog-' (1836), ijedékeny, Tzs. (1838), illékony, ingerlékeny Kun.
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(1834), izgékony Kun. (1834), javuléknny Ball. (1857), jelentékeny,
jótékony, kártékony, képlékeny, képzékeny, kétkedékenv (Phil.),
könyörülékeny, közlékeny (Phil.), lelékeny Ny. (JO: 218), lobbanékony
Fog” (1845), mállékoay Tzs.' (1835), mozgékony, múlékony, nyújtékony,
nyúlékonv, olvadékony, omlékony, porlckony, ragadékony, repedékcny,
rcszvékeny, robbanékony Ball. (1890), romlékony Kunos (1834), rugekony, simulékony Fog. (1845), szállékony Fog. (1836), szenvrdékeny,
szüfékeny, találékony Tzs. (1838), tanulékony (Phil.), táplálékon^,
társnlékony Ball. (1872), tcnyészékeny, terjedekeny, tevékeny, tüné.kény Geleji Katona, változékony, vezctékeuy. — Verseghy különösen
szerette e képzőt peld.: épltékcny, gyakorlckony, kérdékeny, osztókony stb. (Lex.).
-encz, -emez: berenez, dühöncz, elinéncz, fegyencz, futouez,
fiirgenez, ifjonez, inyencz, kcdvcncz, kegyeness, kéjencz, költöncz,
küldöncz, kiilönez, lelencz, lovancz, magonez, nyargoncz, szabadom:*,
tanoncz, tapsoncz, tolonez, udvaroncz, újonez, vadonez, védencz.
-i. — „A való sokszor kimaradhat, mint ezekben; ott való, ön
ként való, távolabb való, addig való sat. a filozófiai előadásokban
megrövidíthetjük Így: ottani, Önkénti, távolabbi, addigi stb.1- Pápay
Sámuel 1808 (M. literatúra esmerote, 307 1.). — Sl.-nál (1808): itteni,
oltani; Márt.-nál (1823): érzékfeletti, természetfeletti, szerfeletti, rend
kívüli, kázassáykíviili, följebbi; Kreszn.-nél (1827): túli, dunántúli,
tiszántúli; Széchenyinél 1831 (VII.) igen gyakori a körüli, körűiéi;
Tzs. (1835): közelebbi, további, rendszerinli; Fog. 1833 (DMM.): törvénydleni, aioménykivüU, sorkívüli, tön.énykímli; Tzs. (1838): távoli,
stb. — Alábbi, fenti, közeli, miképem, voUaképrni még egy szótárban
sincs meg. — Bugát beszéli (Szt. 98), hogy Széchenyi kezdett először,
mogúnván a való, levő pótlékot, a rágós szókhoz is -i képzőt függesz
teni s igy lett :„istenről való gondolkozás" helyett ütemről*. Az utánzók
seregének ez az újítás annyira megtetszett, hogy mindenütt eltek vele,
noha a MKy. rendszere, igen ajánlotta az óvatosságot. Különösen a
negyvenes-ötvenes években burjánzott fel; de a hatvanas években
erélyes tiltakozások hangzottak ellene s ma mar divatja múltnak
tekinthető. — MA. földeim-, szülrté.tiünki-jti, a sajó-szeiu-péteri végzés
városunkt-yA s a nép gyermekkoromi-ja mintájára irta Vörösmarty a
„snrkalmami füz-t. — Ha a rágós alak önálló szóvá fejlődött, meg is
tűri a nyelvérzék az j hozzafiiggeszlését. p. nappali, estveti, reggeli,
azonnali, Medgycsinél (XVn. szazad) egyúttal*. Vo. Tmro Bánd. Ideg.
és hibás szól. 110. (1873). — Az -dsi, -esi-re nézve 1. P. Thewrewk
Emil perdöntő értekezését Ny. (8: 356).
-i-as, i atlan. E kettős melléknév képzőre első példák : udvarias
és úrias (1. ezeket). E mintára vannak: állatias SiniB. (1899), anyagias
Ball. (1864), asszonyias CzF., családias SimB. (1899), egyházias Ball.
(1872), cgyháziatlan Ball. (1881), emberies Bajzánál és BimB. (1899),
erzékies Ball. (1846), falusias Tzs. (1838), gépies Ball. (1864), gyakor
latias, gyakorlatiatlan, halottias (egy szótárban sincsenek meg), harezias, hazafias, hazafiatlan, házias Ball. (1854), hétküznapias CzF.,
hősies CzF., kezdeties, királvias Tas. (1838), kísérteties Ball (1854),
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költöietlen, kültöldics, külvárosias Tzs. (1838), légiós (egy szótárban
sincs), lovagiad, lovagiatlan, nemzetien Ball. (1857), népies Kunoss
(1834), nőies, nőietlcn CzF., nyárias Tzs. (1838), otthonias, otthoniatlan
Ball. (1857), őszies Ball. (1857), polgárias Ball. (1872), pórias Fog.
(1845), színpadias CzF, szónokiam Ball. (1804), szűzies SiinB. (1899).
lárgyias ; tavaszias (egy szótárban sincs), télies Ball. (1848), testvéries
Ball. (1854), tiindéries Ball (1854), ttnnepies, valódiatlan, városias
Tzs. (1838), világias.
-i-ság, -i-ség. E kettős képző magyartalanságára Verseghy
ligyelmeztette az írókat: „A deák nagyon szeret adjeetivuraokból
Suhstantivumokat csinálni: a magyar ellenben a főnóvbul vagy a
gyökérből formállja a származékokat, és így p. az ember ncvbiil
mind az emberi adjectivumot, mind az emberség nevet. Az emberiség
tehát szinte olly szószörnyet mint ezek volnának: ebiség, feneiség,
Iwrezegiség, vmdégiség, ötsvegyiség, papimig, gazdaisdg stb.“ (Lex. 213). —
És Tényleg ily alkotása főnevünk egész Pázniánig egy sincs. Sála az
udvaráéig az első (NySz.).
SzD.-nál emberiség, lelkiség, nemzetiség;
ezután már nagy számmal: 'illati-ság 1798 (Márt. Tkeol. morál. Lex):
erkölcsiséy, eredetiség, tarmészetiség,, testiség, érzékiség (SÍ.); Bmség
(Georek, 1806): szoígaiság (Phil. 179 1.); értelmiség (Jelenk. 2:213.):
alakiság Ball. 1872); államiság (Ball. 1881); helyiség (Jelenk. 2:101);
egyéniség Ball. 1848); személyiség Verscghynél (Lex.) s utána még
sokáig: személység.
-lag, -lég. — Az igehatározóbat formáló -lag, -lég a régi nyelv
ben igei s egyéb (leginkább -* végű) melléknevekhez illeszkedett
(NySz.), de -i es -ü végű melléknevekhez, valamint főnevekhez a régi
irodalom nyelvében nem függedt soha. (NySz). - A nyelvújítás törte
át, a népnyelv egyes analógiáira támaszkodva (Ny. 7 : 534), a külön
ben is gyönge korlátokat. .Szaklányi már 1795-ben (Magy. Merk.) ki
figurázza agyermekleg, liliomlag, mesterleg, rózsálag-fcle képzéseket. —
Mártonnal (lf03) megvan már előleg : Sl.-nál (1808i haslag, bizonyosan
a nép nyelvéből véve; Folnesiesnál (1807) belsőleg, külsőleg; líazinezvnál (1811) emberileg, egyetemleg: Kunosánál (Szí., Gyal.) egyénileg,
cgylelköleg, erkölcsileg, főleg, gyakorlatilag, lógzárólag.
Fog.
(1836): alkalmilag, anyailag, aránylag, barátilag, biróilag, egyakaratúlag. egyenközüleg, egyhangúlag, egyidejűleg, egykédviileg, egynemtíleg. eredetileg, érzékileg, festöilcg, hasonlag, idöközileg, idöleg,
jelenleg, képlcg. — Tzs. (1838), kizárólag, kiilönleg, mennyileg, minőleg,
némileg, ncmleg, önkónyleg, sajátlag. semleg. szinleg, tetoleg, tettleg. — Tzs. (1835): egyoldalúkig egyszeriileg, egyttgyöleg, iirilsg,
iinnepilcg, valódilag. — Fog- (1845): egyenleg, egyérteimülcg, elvileg,
érdemileg, esetleg, fajlag, tényleg, vagyoniiag, stb. stb.
-tagos, leges. A -Ing, lég-gél képzett igchatározókhoz a régi
nyelv új képzőket egyáltalában' nem függesztett: a mai -lúgos, -leges
melléknevek, egy kivételével, ismeretlenek voltak még a múlt század
ban. Az első példát Biró Márton adja a feleslegessel; sokáig nem
akadt kővetője. 1830 körül vetik rá magukat e kényelmes képzőre
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a filozófiai és jogi műnyelv megalkotói, s köztük első sorban Fogarasi.
A következő összeállításban, hely-kímélésből, csak a tőszó van kitéve,
a melyhez a -tagos, leges-t hozzáfiiggesztették; Állító-, arány-, át-, át
menő-, cselekvő-, egyetem-, egykodvií-, együtt-, elő-, előző-, elvi-, érdem-,
érintő-, eset-, eskető-, ész-, faj-, folytató-, futó-, függő-, gép-, hallgató-,
harmad-, hason-, hozzávétel-, idő-, igen-, illető-, kép-, kezdet-, kizáró-,
követelő-, közép-, közvető-, külön-, látszó-, másod-, melles-, mennyi-,
merő-, niinö-, múló-, nem-, név-, néző-, oldal-, pótlé-, rész-, rövid-,
saját-, sejtő-, sem-, szenvedő-, szín-, tagadó-, támadó-, tárgyi-, tény-,
tető-, tetsző-, tett-, tevő-, utó-, vagy--, védő-, vég-, viszonylagos, sth.
-lan, (-atlan. -tálán helyett). — Versíróknál az (italian helyett
már rég találhatunk állant. Helmeczy szerint már Zrínyinél is meg
van a láthallan (Bem. Vers. 1810). l'akhatlan prózákénál is (1. -VySz.).
— Simítlan SzD. (1792, 15 1). — A Mondolat (1813) megrója az
óvatlant, lálhallant.. — Kisfaludy 8. 1825-ben igv ir (Műnk. 3:34);
„élöben és életlen-ben kárt okozott*.
Széchenyinél 1831-beu kor
látlan s ugyanakkor (i’hil.) közvetlen. Ugyanígy úthatlan Búg. (Tsch.),
léghaMan, vízhatlan. Széchenyi volt az első, a ki akkor is iámra
rövidített, mikor a t torlódásától nem kellett, tartani, p »panasztan
fáradni a közjóért*. Legmesszebb ment _o tekintetben Káthy Lajos
a Hazai rejtelmekben, p. oklan, népien stb.
-lat, -let. — (Vő. -zat,--ze,l). Ugyanígy támadtak: czkulet, érte
kezlet. iránylat, kereslet, készlet,, korlet. másodlat, möglet, rovidlct,
segédlet, sirámlat, szigorlat, többlet, ügylet, üzérlet, üzlet, Véglet, stb.
-ma -me : adoma, érme, gyurma, irónia, játszma, szőrme.
-mány, -m ény: állítmány, állomány, áradmány, árnlmány, beadmány, bérlemény, bizományi bizottmány, bővítmény', bövülmény,
csaloinany csatolmány, cselekmény, diszitmény, egyezmény, ejtomény,
ékítmény, élmény', előzmény, élvezmény. emésztmény, engedmény, épít
mény, eredmény, erődítmény, érteinéiíy, érzemény, 'esemény, eszmény,
fejlemény, férczelmény, festmény', fizetmény, folyomány, fordltmány,
forgatmány, födemény, födözmény, fözemény, fuvalmány, gyamtmáuy,
gyártmány, gyiileménv, hagyomány, hallomány, hirdetmény, hírlemény,
hoditmány, hozomány, ihlemény, illcmény, illetmény, internéin, intéz
mény', iromány, izzadmány, járomány, járulmány, javitmány, jogyzemény, jelentmény, jobbitmány, kedvezmény, képzeméuy, képződmény,
kérdemény, kéremény, készítmény, kezdemény, kiadmány, kíegészitmény, kisértmény. kobozniány, koholmány, körülmény, kötemenv,
követelmény, következmény, közlemény, küldemény', különítmény,
látszoiiiány, láttatmány, mondomány, nehézmény, nyeremény, okmány,
olyadmány, olvasmány, ornnány, öntemény, őrlemény, őrzemeny, ötle,
mény, rakodmány, rendelmóny, röviditmeny. sértőmén}', sütemény,
szállítmány, szállomáuy, szavalmány, szegődmény, szerkesztmény,
szerzemény', szerzödmény, szólomanv. szolgalmany, szorozmánv. szüle
mény, tákolmány, tanáeskozmány, tanitmány, tanulmány, tápíálmány,
teljesítmény, teremtmény, téritmóny, tetszemény, tettetmény (Rajnisnál
am. dráma, vö. KresznVl, torlomáuy, töitcmény, tulajilonitmáiiy, túl-
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mány, tünemény, ültetméuy, választmány, vallomány, válmány, váromány, végzemény, vegyiilmény, vélemény, vésemény, virulmány, vívmány.
-mány és -vány. — A nyelvújítás e képzöpárok functiója közt
határozott különbséget tett. Ezt Fog. (1833: IV—VII.) így forinulázta:
„A vány, vény és mány, meny végszótagokkal számlálliatlan a zavarmég jelesb íróinknál is . : . A régibb szóknál a mány a’ vány-nyal
sohasem zavartatott öszve, p. o. járvány (morbus gradiens v. grassans),
ingovány (a mi inog), maradvány (a mi marad), törvény (a mi megtöri
a természeti szabadságot), nyugtatván# (a mi nyugtat); viszont: ado
mány (a mit adnak, dátum v. donatum qnid), vélemény (satum), tar
tomány (tentum. possessum), tudomány iquod scitur); fordul ugyan
elő ásvány és ortovány, de lehet és leöli is ezeket ásmány és iro
mányunk nevezni. Vagyis: átható igéknél cselekvő formában a vány
cselekvő jelentésű (subjectivitas), a mány szenvedő (objectivitas); és
így motio (motruu quid) indítmány, nem pedig indítvány', a mi : movens
qnid, motívum; fundatio : ahipilmány, ellenben fundationales litterae :
alapítvány— Tnnen származott, hogy a Jelenkor a Bugát eredmény
szavát minden áron eredvényre akarta változtatni, s hogy Kanosa, az
ültetvény szót helytelenítette. Ebben annyira mentek, hogy a mén;/
szóképzöt önálló szónak vették, objectuin, a vényt pedig subjectum értelemben (Fog. 1835 : XX11L és 23) Vö. vény. — Innen van
ma is a színmű csekkvénye és a híínös cselekménye: intézmény: institutiun és intésvény intimatum. — Vö. ílív. '3: 535 és Tűz. M.
Nyelvt. 494, 495).
-nők, -nők. — Vörösmarty az 1840-iki Emlény bírálatában így
ir erről: „Igazok van, kik a nők, nők, nek-es szók elszaporodásától
rettegnek: alig van ennél a nyelvben valami ízetlenebb s egyszer
smind ragályosabb, mert a legcgyűgyübb ember is képes ily "szókat
koholni, (le gondosabb Írónak az ily koholmányt felkapni nem szabad :
sőt bíráló azt hiszi, nem volna dísztelen vállalkozás egy nők , nökirtó társaságot szerkeszteni'. (Minden munkái 11. k. 216. lap.).
Ide tartoznak : akaraok (Mikszáth, gúnyból) bibornok, dalnok, dandárnok, dijnok, döntetik, elnök, fegyvérnök, főnök, gondnok, gyakornok,
gyámunk, hatámok, hólynök, hirnök, hivatalnok, hordnok, írattárnok,
írnok, járulnok, javitnok, kardalnok, kincstárnok, korlátnok, könyvtárnok,
látnok, ievéltárnok, mérnök, parancsunk, pénztámok, raktámok, ruha
tárnok, személyőrök, szertárnok, szónok, tábornok, tanácsnok, titoknok,
tollnolc, ügynök, ülnök, védnök, vésnök, zsarnok.
-ony, -öny: előny, függöny, horgony, közlöny, inákgny, mezőny,
mozdony, mozgony, öltöny, redőny, sodrony, sürgöny, szurony.
-or: áldor, gúnyor, kalandor, lóbor, modor, tádor, vadőr, viador,
-ótlan, -őtlen. — Geleji Katona István (1615) kezdte az egyenlő,
hasonló, különböző melléknevekhez a -lián, -tlen fosztóképzö hozzáfnggesztését, Az egyenlőtlen megmaradt s erre a mintára lett a kedve
zőtlen, öndüótlan, felelőtlen.
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-s (határozóhoz, névmáshoz stb.). - A régi különös és magános min
tájára lettek: alantas, általános, általcllenes, azonos, együttes, ellones,
előttes, felettes, folytonos, földszintes, hányados, helyettes, ideiglenes,
ingyenes, közönils, közöttes, mellettes, nyilvános, otthonos, önkéntes,
részintes, szeniköztes, szerintcs, vízszintes
-só. -ső: benső, elölsö, fensö, közbelsö, közbenső, mellső.
-szerű : -szerűtlon.
A NySz. a -szerű összetételeiből a követ
kezőket szedte össze : alacsony szerű, aprószerií, azonszeríi, egyszerű,
lélszerii, ifjúszerű, kiesinyszerő, kisdedszeríí, köunyőszerii, középszerű,
közszerii, vékonyszerfl. Látnivaló, hogy ez összetételekben az előréez
legtöbbnyire melléknév, számnév, s egyszer névmás, de főnév egyet
len egyszer sem. Főneveknek á -szerű elé kapcsolását a nyelvújítás
hozta’ divatba. A főneves összetételre az első: a számszerű (1. ezt).
Félszázaddal utóbb Holiueczy alkotja meg a czelszerut es népszerűt.
Ettől fogva indul meg a főneve* -szerük feltartóztathatatlan áradata,
elannyira, hogy a -szerül ma már élő képzőnek kell tekintenünk, mely
nemcsak melléknevekhez (újabbak: kisszerű, külszerü, nagyszerű,
sajátszerű, sokszerű,többszöri!, valószerül, közfönevekhez (alak-, emlék-,
ész-, forma-, gép-, hivatás-, :dö-, illem-, jog-, kor-, mese, ncv-, ok-,
ösztön-,példány-, rege-, rogény-, szabály-, szabvány-, szak-, szin-, szokás-,
szükség-, terv-, titok-, törvény-, tünemény-, ütem-, űzlek, vég-, végzet-,
stb.), de még idegen személynevekhez is lmzzáfiigged. (Vö. Froteusszerfi). — A népszerűt természetesen nyomban követte a népszerűtlen
ezt pedig betűrendben az alakszerütlen, czélszerütlen, észszerűt
len, formaszcrűtlcn, időszerűtlen, korszerűtlen, okszerűtlen, .szabályszerűtlon, törvényszeriítlen, végszortitlen stb.
-tyű, -tyű: billentyű, dugattyú, emeltyű, forgattyú, fnváttyú.
iüggctyíí, lábtyú, makktyn, nyomattyú, röppentyű, szellentyíi, tolattyú.
-v főnévképzö : élv, érv, Ismérv, jelv, mérv, szerv, terv.
-vány, -vény: alapítvány, alkotmány, állvány, ásvány, aszalvány,
beadvány, bizonyítvány, bujtvány, cselekvény, cselszövény, csepcgvény, csillogvánv, csökevény' csnrgovány, döntvény, dugvány, égvény,
elismervény, emeíkerlvény, emelvény, értesitvény,érvény', fogalmazvány,
foglalvánv, folyamodvány, föladvány. fölinentvény, függvény, haladvány, hamisítvány, hatálmazváuy, hatvány, honosítván).', idézvény,
igazolvány, Ígérvény, indítvány, intézvény, ismervény, járvány, jelvény,
jogosítvány, kérvény, kiadvány, kiáltvány', kiboesátvány, Uinálváuy,
körözvény', kötelezvény', kötvény, látvány, mentvény, minösitvény,
módositvány, mutatvány, növény, nyilatkoztatvány, nyomtatvány, nyngtatvány, nyujtváuy, nyúlvány, omladvánv, öntvény', ötvény, ragyogvány',
rejtvény, rendelvény, szabvány, szegvény, szelvény, szemelvény, szente
sítvén)', szerelvény'", szilvány, szokvány" szoritvány, szórvány, szöke
vény', tanúsítvány' telepitvény, tclevénv, térltvény, termelvény, termesztvény, tetszvény, töltvény, tudositvánv, utalvány, utasitvány, ül
tetvény', változván)', villogvány.
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-zat, -zet. Nemcsak a szóknak és kifejezéseknek, de még a szóképzőknek is megvan a maguk divatja. A codexek korában nagyon
kedvelt volt az -al, -et főnévképzö. (Vő. intet, kinzat, aradat, tamadat,
ánilat, vádolat, születet, stb.): a XVI. század második felében meg
csappan a népszerűsége; a XVII. századon át egész a XVIU-ik végéig
cl ugyan folyvást, de alig élnek vele, sőt lia lehet, cl is kerülik. -V
régi menet, bemenet, elömenet, főiménél, kimenet szókat megtoldják s
általánosan menetelt, bemenetelt . . ■ stb. mondanak Mikor a nyelv
újítók, a múlt század vegén feleleveníteni kezdik s Barczafalvi a
mondat, ezerkezet, tudat szókat javasolja, e talpraesett szókról tudo
mást som vesznek (mint pl. Kr sem), mikor pedig Kazinczy a
füzet (heftj szóval él, a Mondolat kifigurázza érte.. De mindez nem
akadályozhatta a pilótáikként mcgújhóclott öreg képző végleges meg
erősödését. javára volt az -ás, -és képzőtől való szabatos megkülönböz
tetése is, noha ebben némelyek erősen túloztak. Századunk harmincas
éveiben oly eleven már ismét, mint Öt-hatszáz évvel azelőtt, tloinbamódra támadnak különösen a -2 végű igékből az -at, -el-tel való név
szo-kepzesek : arányzat, irányzat, szabályzat, viszonziit stb. Annyi
ilyen képzésű szó támadt egyszerre h a -zat annyira divatba jött,
hogy nem is igen lehet csodálkozni szegény Vajda Péter inogtévelyedésén, a ki a zat-ot önálló szóvá akarta tenni, természet í = termő zat)
értelmében. Nem is vesződtek már azzal, hogy a főnévhez előbb a
2 igeképzüt s azután az igéhez az -ul -et föncvkópzöt függeszszék;
a régi szózat példájára mindjárt a kész -zat, -zet-et toldották a főnév
hez. A ki a domborzat, szót csinálta, nem vizsgálta, vájjon van-e
domborozni vagy dombotzani ige, egyenest a dombor-hor. hozzaragasztotta a -zaf-ot. "Ugvanigy született: bohózat, énekeid (SzD. és Ball.
1890). fedélzet, gyökérzet, hajzat, homlokzat, izomzat. kapuzat, kötélzet,
kőzet, lábazat, növényzet, személyzet, ttiokzat, zengett stb. Ügy látszik
a -zat, -zet élő képzővé fog válni.

I I . Egyéb képxésmódok.
Csonkítás (apocope, svnoope): áleza, áthatlan Bugát 1836 (Tsch.),
átló, hálna, bírálom, bizalom, bonyodalom, borzalom, csúszna, cser
mely, csőr, délibáb, delnő, diadal, egylet, elv. erjedni, erőd, esernyő,
észlel, függelem, gép, gépezet, gerjelem. gerle, győzelem, habarcz,
hasztalan, hátrálni, indoház, jótékony, kártékony, kedély, kétkedni,
könnyelmű, körlet, kiiteg, lég, légzés, möglet, műtő, nagvsád, nedély,
növény, nyugtalan, összhang, fisszbirodalom, összlet, pát, ragály, renv,
riadal, rialom, rögeszme, sejt, száműzni, szorozni, távlat, telér, többlet,
uralom, vigalom, visszér, visszhang, visszfény, vízhatlan.
E lvon ás: ábra, ábránd, akasz, alkony, állam, általány, anda,
áram, arány, árboez, arez, ánuáuy, árny, balga, bék, bitó, bltor, bizton,
bók, bonez (bonczokból) boncz (bonczolból), bodor, ború, botrány,
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bölcseim, esáb, csákó, esemp, csend, csillám, csir, csőd, ezég, csikk,
cziin, dac*, dng. dán, derű, dics, díj, domhor, dölyf, dörzs, du, dudor,
düh, éd. egyed, egyen, egyetem, éli, ók, emle, emlék, enyhe, érdek,
érj, esk, eskü, estély, eszme, falául, légy, fekv, fém, fesz, firzam,
figyel, figyelem, figyelmei, fintor, firka, fohász, foncsor, forrasz, futár,
gar, gáz, geny, gerj, gömb, gönca, göngy, gör, gúny, .gyám,
gyár, gvilok, gyógy, gyök, gyöngéd, gyönyör, gyű, gyűlöm, háhnr,
hitdona, hám, henger, heveny, hiány, hóbort, hornor. horty, hossz,
huzain, hödés, idom, ildom, ima, ind, inger, iram, irka, isme, iszam,
iszony, ile, izom, kaland, kálit, kandi, kanyar, kapra, karcz, károm,
kees, kéj, kelet, kellem, kén. kétely, kóbor, kolostor, korcs, köb,
könyör, köpeny, kör, körnv, körönd, közöny , lakoma, lámpa, láz.
lél, lob, lom, IvukacR, magány, magaszt(os), mámor, merev, mérsék,
mez, mohó, monda, mosoly, nádor, Nándor, negély, nyák, nyomor,
nyugat, nyugta, óhaj, ön, önkény, papír, parancs, parány, pazar, petty,
pír, pót, piif, rag, ragasz, rajz, ráng, redő, rég, rém, "réteg, rimám-,
rom, roncs, nigauv, sajon. sanyar, sáp, sarj sav, savany, sáv, segély,
senyv sérv, séta, sikoly, sóhaj, sóvár, suhancz, szakma, számla, szemle,
szemöld, szende, szeiider, szenv, (ellenszenv, rokonszenv), szigor,
szimat, szivar, szomj, szomor, szór, szörny’, szörp, szúrt, tájt, talány,
táin, tan, táp, taps, tár (fn), táv, téboly-, tékony, telep, telj, ten.vész,
terep, térj, tér, tévely, fotont, torlasz, torz, tökély, tömb, tömény,
tömör, tömzs, tönk, törzs, tözs, tusa, tünde, újdon, undor, uszkár,
üde, iidv, űr, vád, vágta, vakond, válasz, vándor, varázs, vogy,
verseny, vőfély, vigasz, viszály, viszony, vita, vizsjga, vörheny, zene,
zord, zöm, zuhany, zúzmara, Zűr, zsarát.
Igető főnévvé tétele : alkat, alkusz, csavar, csfilleng. fogy.
futam, fürkész, hajhász, halmaz, lejt, töm, vágy, vagyon, véd.
Igetős összetételek: ászkor, bökvers, dugárú, forrpont,, függőn,
gyillfiely, halljárat, horderő, hordképesség, honiszék. irmódor. írón,
jármű, járszalag, kötbér, kötjel, kötlevél, kötszer, kötetté, küzdőmnek,
küzdtér. látcső, láthatár, látkép, látkör, látlelet, látszer, láttér, Iclhely,
leltár, lökerö. lőfegyver, lőpor, lőrés, lőszer, mcnhely, menház, mórén,
mértan; nézpont, nyugdíj, óvintézkedés, óvszer, rakpart, raktár, röperő, ruggyanta, szünnap, szünidő, szünóra, tengélet, tetszhalál, tetsz
vágy, ütér, válfaj, válrokonság, vélvetély, vonzerő.
Különlegességek: agancs, beszély, börönd, csalogány, csipesz,
delej, deréklő, dermenel, egyén, előd, érzület, félemiit, forda, fuvola,
górcső, göreb, gyermeteg, gyutacs, liadastyán. harsona, hökhurut,
hüllő, ivar, keret,' komorua, közömbös, közillet, lelkidet, lengenye,
menevód, mérleg, moszat DiószegiFüv (1807), nedélv, ódondász,pamlag,
pártfogolni, piperköcz, roham, rovancsolni, rovar, sipoly, szelep, szerep,
szivomya, talaj, támla, tárna, térimé, testület, tömkeleg, újdondász,
utód, várna, vezény, vigarda, zongora, zuzmó.
Sajtóhibából támadt szók : föveg, kög, minla, neiriTŐ, sirám,
vezekelni.
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MAGYAR N Y E L V ÉS IRODALOM
TÖ R T É N E T É H E Z .
IBTA
SZILY KÁLMÁN.
I. Irodalom-történetiek. Régi magyar megfigyelések.
Magyar ter
mészettudósok szia évvel ezelőtt (1Í389|. — A Természettudományi
, táráidat ötvenéves történetének vázlata (1892). — Természet
tudományi mozgalmaink az utolsó évtizedben (1877). — Elnöki
megnyitó-beszédek * Természettudományi Társulat közgyűlésein.
— Apáczai Encyclopaadiája mattiéin, és fizikai szempontból. —
Az első geográfia magyar nyelven. — A honfoglaló magyarok természetfajzi ismeretei. - A XVI. századi magyar arithrnetilták. —
György mester arithmetikája 1499-ből. — Adatok Bolyai Farkas
életrajzához. - Sztoezok József emlékezete. — Arany János
mint főtitkár. — Az első magyar gazdasági folyóirat,
II. Nyelvtörténetiek. A természettudományi műnyelvről a magyar
irodalomban. — Rag. — A „felület* és társai — Némely „nv*
vég# szónk keletkezéséről. — Kényszerít. — Nyegle. — 'bukna.
— Hézag.
Néhány új szó keletkezéséhez.
Közöny, magány,
viszály. — Észten kedd.
Lévélni.
Verseghy mint neologus
A .tény' szó eredete.
Férj.
Tömkeleg. — Drida. —
t sikó.
Golyó.
Mogy — Gúla.
Egy elsőbbségi kérdés.
— Tenyésztő növények. -- Ki volt Calepinus magyar tolmácsa,
fehérje. — Sejt. — Szoba. — Kölgy. — A „da, ,deHképző (?)
történetéhez. — Egy' feledésbe ment szótárunkról.
Az -s
képző megkettőzéséről. — Aggastyán.
Fogház.
Firkál,
lial.
Alkalmatlankodik. — Magyarnak Pécs, németnek Bee*.
— Szállók az Urnák! — Mustra — Cz és üldöz. - Tudo
mányos műnyelvünk első zsengéi. — Bot.
Boltozol. — Hnrcz.
— Váltigen, választigen. — Agykér.
A M. Nemzeti Múzeum
nak egy csodabogara. — A Magyar Nyelvtörténeti Szótár-. —
Eb ura fakó! — íviakolbolit, — A sehlagli latin magyar nyelv
emlékek. — A Gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. — Mély
hangú-e a mágnes? — Regülő hétfő —, A többes mint helynévképző. — A Kötiigsborgi Töredék. — „Hu csináltam.1 — Monda.
— Díj. — Lámpa. — Nyelvújítási adagik gyűjtése — A .LázárZelnra-codcs: — Törlejt, veílejt.
Irumg. - Pőre.
Gyám,
jog. ügyvéd. — Kolomp. — Hátralék. — Kegyed és Öii.
Attila.
Szivar, nyugta. — Üzem. — Század. — Kötény. —
Gyilok. — Vezekel, sirám. — Erjed. — A Régi M. Nyelvemlékek
I) kötetének kétféle kiadása.
Á r a fű z v e 6 k o ro n a .
»»»»»«»»»»

A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS

SZÓTÁRA

IRTA

SZILY KÁLMÁN.

M ÁS O D IK RÉSZ.
(MIND A KÉT RÉSZRE TERJEDŐ SZÓMUTATÓVAL.)

BUDAPEST.
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R K IA D Á S A .
1908.
Á r a 12 k o r o n a .
Ugyanezen mii telje* kiadása (I—II. rész iegyütt) V!4 koroaáért kapható.

ELŐ SZÓ.
E szótár első részének megjelenésekor az előszóban
azt a reményemet fejeztem ki, hogy munkámnak, noha se
nem teljes, se nem tökéletes, mégis nagy haszna lesz: t. i.
új kutatásokra fog ösztönözni.
Reményem beteljesedett. Az utóbbi hat óv alatt — az
első rész ugyanis 1902-ben jelent meg — folyóirataink
annyi új adatot közöltek a magyar nyelvújítás történetéhez,
a mennyi előbb, mindent összevéve, sem látott bennök nap
világot. Beöthy Zsolt, Király Pál, Mikszáth Kálmán, Ponori
Thewrewk Emil, Széli Farkas, Thallóczy Lajos és Tóth
Béla magánúton is számos új adattal örvendeztettek meg;
a XVII. századi nyelvújításra vonatkozólag pedig Simái
Ödön egy egész gyűjteményt bocsátott rendelkezésemre,
mely ekkoráig még nem volt közrebocsátva. Magam is sok
felől s különösen Széchenyi István munkáiból és Kossuth
Pesti Hírlapjából jegyezgettem ki új adatokat.
A különféle folyóiratokban szétszórva megjelent adatok
használata is már tetemes nehézséggel járt; a fiókomban
levőknek pedig csak a „Magyar Nyelv* szerkesztősége
vehette hasznukat. Sokan intéztek hozzám felszólításokat,
hogy ideje volna a Nyelvújítási Szótárnak vagy második
kiadását közrebocsátani, vagy legalább az elsőt egy pót
kötettel kiegészíteni.

IV

Előszó.
Új kiadás a régit elavulttá teszi s mind azokat, kik

a régit annak idején megszereztek, mintegy kényszeríti,
hogy ezt sutba dobva, az újat is megszerezzék. Ez okból
pótkötet, vagyis inkább egy második rész kiadására hatá
roztam el magamat. így az 1902-ben megjelent. Nyelvújí
tási Szótár az egész munkának első része, ez pedig, mely
most az olvasó előtt fekszik, második része lett. S hogy a
két rész együvé tartozása külsőképen is szembe tűnjék, az
egésznek közös, folytatólagos lapszámozást adtunk: amaz
a 404-ik lapon végződik, ez pedig a 405-iken kezdődik.
A Szómutató is (lásd itt a 612. lapon) mind a két részre
vonatkozik. Ha t. i. a Szómutatóban az illető szó mellett
álló lapszám 405-nél kisebb, akkor e szó tárgyalása az első
részben, ha pedig 404-nél nagyobb, akkor a második rész
ben keresendő. így pl. ábrándkép mellett 1 és 425 számok
állanak. Ez tehát azt jelenti, hogy az „ábrándképp mind
az első rész 1. lapján, mind a második rész 425. lapján
tárgyalva van.
E második részt is azzal a kéréssel nyújtom át olva
sóimnak, mint az elsőt:
„Sok szóról, a mit újnak mondok, be fogjátok bizo
nyítani, hogy már jóval előbb is megvolt; sokról, a mit
csinált szónak tartok, ki fogjátok mutatni, hogy megvolt
a nép nyelvében is. Ne bízzatok bennem, a kijelölt nyo
mokon menjetek, a hol lehet, előbbre és ezáfoljátok meg
mentül több állításomat,"
Végül őszinte köszönetét mondok Simái ÖDöNiiek, ki
mind a sajtó alá rendozésben, mind a Szómutató elkészí
tésében az ő ismert buzgalmával és szakavatottságával nagy
segítségemre volt.
Budapest. 1906. szeptember.
Szily Kálmán.

A JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA.
(Folytatás.*)
Ábel vagy Ábel hal. — Kónyi János: Ábel halála 1774.
Adat. — Jablanczy: Adatok átalakulási mozgalmaink első törté
netéhez. I. köt. 1842.
A hali. Jukásmé. — Kónyi János: A havasoki Juhászné, 1774.
Akad. — Gr. Széchenyi István : A’ magyar Academia körül. 1842.
Akad. Ért. — Akadémiai Értesítő.
>Akad. Évk. — Akadémiai Évkönyvek.
A' magyar nyelvnek . . . — Gáti István: A magyar nyelvnek a
m. hazában való szükséges voltát tárgyszó hazafiul elmélkedések. 1790.
Anekd. — Andrád Sámuel: Anekdoták I. 1789.
Angi. és Magy. igazg. — Aranka György: Angina és Magyar
igazgatás. 1790.
Arany per. — Dugonics András: Arany pereczek 1790.
Arch. Éri. — Archaeologiai Értesítő.
Aristoph. — Arany János: Aristophancs vígjátckai. Három kötet.
1880.
Arithm. — Bolyai Farkas: Arithmetica eleje B. B. F. által. 1830.
Athén. — Athenaeum, szerk. Bajza, Schedel, Vörösmarty.
Ausztr. Pár. — Szilágyi Sámuel: Az ausztriai paraszt ifjúsá
got . . . oktató kézikönyvecske. Wiegand János után 1774.
Bajjal ment. — Kisfaludy Károly: Bajjal ment, vígan jött. 1826.
Balaton. — Gr. Széchenyi István: Balatoni gűzhajózás. 1846.
Balitil. — B. Wesselényi Miklós: Balitéletekröl. 1883.
* Lásd az első rósz Vili. lapján.
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Baráts. nagyleik. — Kisfaludy Károly : Barátság és nagylelkűség.
1820.
Bariíls. oki. — Szerentsi Nagy István: Barátságos oktatás. 1783.
Baráts. szer. — Kisfaludy Károly: Barátság és szerelem. 1723.
Bőid. Szomb. — Esterás Pál: Az boldogságos Szűz Mária Szoinbattya. 1691.
Bölcs. — i ’urgstaller József: A bölcsészet elemei. 1843.
Bp. Hirl. — Budapesti Hírlap, szerk. Kiköpi Jenő.
Buzavir. — Fáy András: Búzavirágok. 1839.
Bűzd. vers. — Kreskav Imre: Buzdító versek. 1809.
Ccmt. vagy Cantion. — Kájoni János: Cantionale Catbolicum
1676 ; III. *kiad. 1719.
Charicl. — Gyöngvösy István: Ckariclea. 1700.
Continuat. a tnagy. Krón. — Kovács János: Continuatiója a
magyar Clironikának 1742 1750.
Detnákr. — Kónyi János: Demokritus 1786
Dug. Följ. — Dugonics András Följegyzései. Kiadta ifj. Szinnyei
József. Olesó könyvtár. 162. sz.
Egyház. Érlek. — Egyházi értekezések. Szerk. Horváth János.
1824.
Elbesz. — Kisfaludy Károly: Elbeszélés 1827.
Élet Lit. — Muzárion. Élet és Litcratura.
Elmefuttat. — Kónyi János: Elmefnttatás 1792.
Első hajós. — Kónyi János: Az első hajós. 1774.
Elv. alkolm.— Arany János: Elveszett alkotmány. 1845.
,
Emb. okoss. — Ilorvát József: Emberi okosság. 1763.
Enc. vagy Encycl. — Apáczai Csere János : Eneyclopaedia. 1653.
Ének Zr. I. és Th. házass. — Gyöngyösi István: Ének Zrínyi
Ilona és Thököly házasságáról 1683. (Kézirat Nemz. Múz. bönyvt.)
Epigr. — Kisfaludy Károly: Epigrammák 1828.
Érd. Híradó. — Erdélyi Híradó, szerk. Méhes Sámuel. 1832.
Erk. lev. — Bárótzi Sándor: ErkÖltsi levelek. 1774.
Érd. Mm. — Döbrentei Gábor; Erdélyi Musaeum.
Ért. — Lovász Imre: Értekezés a magy. nyelvújításról. 1835.
Erkölcsi wt. — Kónyi János: Gellert Erköltsi meséi. 1776.
Erk. név.
Sándor József: Az erköltsi nevelésről. Zolikoffer
után. 1796.
Eszterh. víg. — Bessenyei György: Az eszterházi vigasságok.
1772.
Fejér köpiiny. — Kisfaludy Károly: Fejér köpönyeg. .1825.
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Fekete mért. — Benkő József: Fekete epés mértéklet. 1791.
Fele. M. Minerva. - Felső Magyarországi Minerva.
Fitos. — Sartori Bernét: Magyar nyelven filozófia. 1772.
Francé. — Thomas János: Franczia Nyelvmester. 1763.
Följ. — Dugonics András Följegyzései. Kiadta ifj, Szinnyci József.
Olcsó Könyvt. 162. sz.
Főv. Lap. — Fővárosi T.apok, szerk. Vadnai Károly.
Fiív. — Diószegi-Fazekas: Füveszkönyv. 1807.
Geoffr. — Gr. Lázár János: Gyermekek Geographiája. 1750.
Gondolatok.
tír. Gvadányi József: A mostan folyó török hábo
rúra czélozó gondolatok. 1789.
Gör. ny; első kezd. vagy Gör. gr. — Márton István: A görög
nyelv első kezdete. 1794.
Gramm.
Geleji Katona István : Magyar Grammatikátska. 1645.
Gyapj. töt. — Dugonics András: Gyapjas vitézek. 1794.
Gyógysz. Ért. — Sohuster: Gyógyszeres Értekezések. 1829.
Hadi cxcrc.
Kovács János : Hadi exercitium. 1746.
Hadi oki. — Geidler József: Hadi oktatás. 1775.
Hadi töri. — Hadi történetek. 1790.
Hadi vez.
Dugonics András: Hadi Vezérek. 1817.
Hajós. — Kónyi János: Az első hajós. 1775.
Hal.besz. — Szathmáry Pap Mihály: Halotti beszéd . . . 1770.
Halló. —■- Géléi József: Hallónak boldogestvéje. 1788.
Haml. — Kazinczy Ferenez : Külföldi Játékszín. Hamlet. 1790.
Három egyez. — Kisfaludy Károly: Három egyszerre. 1829.
Hármas Jaj. — Medgvesi Pál: Erdei* S’ Egész Mag’ar Nép
ég’mas után, tsak hamar érkezett Harrnas Jajja ’8 Siralma. 1653.
Haszn. Múl. — Hasznos Mulatságok. 1829. évf.
Hasai Rejtelm. — Kuthy Lajos: Hazai Rejtelmek. 1847.
Ház. Külf. — Kultsár Istrán: Hazai és Külföldi tudósítások.
Helic. — Kazinczy Ferenez: Heliconi virágok. 1791.
Helic. Kai — Rajnis József: A Magyar Heliconra vezérlő Ka
lauz. 1781Hervey sirh. — Pétzcli József: Hervey sirhalmai. 1790.
Híd. — Gr. Andrássy József és gr. Széchenyi Istvánnak a buda
pesti Hid-Egvesülethez irányzott jelentése. 1833.
Hit. — Gr. Széchenyi István: Hitel. 1830.
Hivatatra vez. beszéd. — Kazinczy Ferenez: Hivatalra vezető
Készed. 1789.
Uorátz. és Kur. — Horátziusok és Kuriátziusok. 1791;
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Hunn. - Gr. Széchenyi István: Hunnia. Közli Török János. 1858.
Bús. pr. — Kisfaludy Károly: Hiíség próbája. 1828.
lg. Ist. — Pósaházi János: Igazság Istápja. 1669.
Ifj. Bob. — Géléi József: Ifjúbbik Robinson. 1787.
Jel. — Dugonics András: Jeles Történetek. 1794, I. II.
Jelent, az Iparmükiáll. — Kossuth Lajos: Jelentés az Iparműkiállításról. 1843.
Jól. — Dugonics András: Jolánka. 1803.
Kárp. Kincst. — Kölcsey Ferencz: Kárpáti Kincstár. 1838.
Kdrp. Egyes. Évk. — Kárpát-Egyesület Évkönyve. 1875.
Kel. R. — Kelemen Béla: Magyar és Német Kézi Szótár
Kel. X. - Gr. Széchenyi István: Kelet népe. 1841.
Kel. nyug. — Fáy András: Kelet Ncpe, nyugoton. 1842.
XIV. Kelemen lev. — Kónyi János: XIV. Kelemen levelei. 1783.
Kém. Ján. — Gyöngyösi István: Kemény János. 1693.
Kém. Sim — Kisfaludy Károly: Kemény Simon. 1820.
Kér. Bölcs. — Bertalanffi Pál: Keresztyén Böltscsóg. 1758.
Kir. Besz. — Királyi Beszélgetések. 1749.
Kisf. Társ. Évk. — A Kisfaludy-Társaság Évkönyvei.
Költ. Holmi.
Br. Orczy Lörincz : Költeményen Holmi. 1787.
Külf. Ját. — Bajza József: Külföldi Játékszín.
Külf. utazó leo. — Sándor István: Egy külföldön utazó levelei. 1793.
Lat. ruil. — Márton István: Latin rudimenta. 1795.
Lcányö. — Kisfaludy Károly: Leányörzö. 1827.
Legröv. ny. éjtsz. — Horváth Ádám: A legrövidebb nyári éjtszaka. 1791.
Legsz. Leány. — Vajda Péter: A legszebb leány. Tréfás elbe
szélések. 1834.
Less. meséi. — Kazinczy-Aszalay: Lessing meséi. 1793.
Lev. — Sándor István: Egy külföldön ntazó levelei. 1793.
logikabeli ezikk — Benyák Bcmát: Logikabeli czikkelyek. 1777.
Lov. — Gr. Széchenyi István: Lovakrul. 1828.
Lóvers. — Gr. Széchenyi István: Néhány szó a Lóverseny körül.
1838.
Lib. Mem. — Bél—Cellarius: Liber Memorialis. 1719, 1777.
Magy. A lágy. — Révai Miklós: Magyar Alagyáknak első köny
vök. 1778.
Magy. Almanach. — D. Decsy Sámuel: Magyar Almanach. 1796.
Magy. Bel. — Rajniss József: A magyar Heliconra vezérlő Ka
lauz. 1781.
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Magy. Könyuh. - Molnár János: Magyar Könyvház. 1783.
Magy. litl. esmérete. — Pápay Sámuel: A magyar litteratnra esmérete. 1808.
Magy. Mars. — Listi László : Magyar Mars. 1653.
Magy. Secr. — Mészáros Ignácz : Magyar Seeretarius. 1793.
Magy. urad. — Dugonics András: Magyaroknak uradalmaik. 1801.
Marg. Lég. — MargiMegcnda.
Márt. (1718). — Márton József: Lexicon trilingue 1818. Az idé
zetek egyrésze a Ulossariumból való !
Máty. deák. — Kisfaludy Károly: Mátyás deák. 1826.
Mért.. — Hollán Ernő: Mértan alapvonalai. 1854.
Jf. Korm. Lap. — Magyar koronaországot illető országos tör
vény- és kormánylap. 1850—59.
M. Mars. — Listi László: Magyar Mars. 1653.
M. Ny. — Magyar Nyelv. Közérdeke havi folyóirat. 1905, 1906,
1907.
M i Urunk. — Vajda Sámuel: A mi Urunk Jesus Khstusnak
élete. Három kötés. 1772—74.
M. Könyvesház. — Molnár János Magyar Könyvesház. 1783.
M. polg. örök. — Nánásy Benjámin: A’ magyar polgárnak tör
vény szerint való rendes örököse. 1799.
M. Tud. Társ. Jegyz. - A Magyar Tudós Társaság jegyzőkönyvei.
M. szent korona. — D. Decsy Sámuel: A magyar szent korona.
1792.
Múl. 6. — Kónyi János: Unalmas időkre szabható mulató óra.
1774.
Műnk. Kisfaludy Sándor: Minden Munkái. (Angyal D.-féle kiadás.)
Munkács kov. szerz. versek.
Gr. Kollárv István: Munkács kő
várában szerzett versek. 1720.
Mur. vén. — Gjöngyösy István: Mnrányi Vénus.
Nem. Emb. — Faludi Fcrcnoz: Nemes Ember. 1748.
Német Gramm. — Márton József: Német grammatika. 1802.
Nemz. Jószág. — Vedres István : Egy nemzeti jószág. 1807.
Néni. rúd. — Márton István: Német rudimenta. 1801.
Ny. Emi. — Nyelvemléktár. Régi magyar Codexek és nyomtat
ványok. 1874 90.
Oecon. vit. — Sófalvi József: Oeconomia vitae humanae. 1777.
Oki. Sz. — Szamota-Zolnai: Oklevél szótár. 1905.
Öles. könyvi. - Olcsó könyvtár, szerkeszti Gyulai Pál.
Orfeus és Eur. — Kónyi János: Orfeusz és Euridice. 1774.
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Graz. nap. — Kölcsey Ferenc: Országgyűlési napló. 1832—1833.
Ortogr.
Révai Miklós: A magyar nyelv tanításának két részei.
1779.
Orv. Gyógyít. Vegyi. — Mannó Alajos: Orvos Gyógyszerészeti
Vegytan. 1842.
Orv. tan. — Domb)/ Sámuel: Orvosi tanítás 1794.
Osm. — D. Decsy Sámnel: Osmanogrnphia 1788; L, II., .1789. III.
Ossián.
Fábián Gábor: Ossián énekei. 1833.
Ovid. — Peretsenvi Nagy László: Ovidius enyelgései. 1820.
Önixm. — Gr. Széchenyi István : Önismeret. 1859.
Pálma Cipr. — Kisfaludy Károly: Pálma és Ciprus. 1823.
Paraszt emb. — Kónyi János : A paraszt ember Magyarországban.
1786.
Pártüt. - Kisfaludy Károly: Pártiitök. 1819.
Példab. — Dugonics András: Példabeszédek. 1820.
releskei Nőt. — Gr. Gvadányi József: A peleskei Nótárius. 1788.
Pest. Hirl.
Pesti Hírlap. 1841., 1842. stb.
Pest. lev. — Vajda Péter: Pesti levelek. 1837.
Petrik. llibl. — Petrik: Magyarország Bibliographiája. 1890—91.
Phaedr. — Phaodri Fabulae editac a Stephano Márton. 1793.
Phil. Közi. — Egyetemes Philologiai Közlöny. Kiadja a Buda
pesti Philologiai Társaság.
Philoth. — Kollarice Joakim : Fhilothea, azaz ájtatos életre vezérlő
út. 1764.
Phys. — Segesvári István: Physico-thelogia. 1793.
PoL ez. - Gr. Széchenyi István: Hirlapi czikkei. Két kötet.
1893—94.
Főig. Száz. — Kuthy Lajos: Polgári szózat kelet népéhez. 1841.
Prodr. — Kalmár György: Prodromus. 1770.
Progr. TSr. — Gr. Széchenyi István: Politikai programmtöredékek.
1847.
Propyl. — Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a magyar philosophiához. 1839.
Próz. — Arany János: Prózai dolgozatai. 1879.
Eobins. — Geioi József: Ifjúbbik Robinson. 1787.
Radnai tört. — Dugonics András: Radnai történetek. 1810.
Régi M. Nyelvünk. — Ballagi Aladár: Régi Magyar Nyelvünk és
a Nyelvtörténeti Szótár. 1904.
Replica. — Bajza József: Replica, vagy mellyik a’ valódi Auróra.
1834. (4 1.).
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Hóm. tört. — Dugonics András: Római történetek. 1800.
Böv. Igáig. — Kásíoni János: Rövid Igazgatás. 1647.
Serk. óra. — Prágai András: Fejedelmek* serkentő órája. 1628.
Socr. rediv. — Benkö József: Olcsó érezeket aranynyá változtató
erdélyi magyar alchimista, vagy Fogarasi Pap József élete. 1785.
Slad. — Gr. Széchenyi István: Stádium. 1833.
Stefi. férf. — Osengery Antal: Magyar Szónokok és Státus férfiak.
1851.
Szabad elméik. — Spielenberg Pál: Szabad elmélkedések az . ..
adózás systemájának tökélletlenségéröl. 1790.
Szécsi Már. — Kisfaludy Károly: Szécsi Mária. 1820.
Szed. — Kunics Ferenoz: Szedeciás 1753.
Szegedi Mázz. — Vedres István: A szegedi Mázsák százados
Ünnepe. 1820.
Szeml. — Kovacsóczy Mihály: Szemlélő. 1836.
Szent Aty. Öröme. — Medgyesi Pál: Szent Atyák Öröme. 1640.
Szépirod. Szemle. — Magyar Szépirodalmi Szemle. Kiadja a Kisfaludy-Társaság 1847.
Szerees.
Dugonics András: Szereosenek. 1798. I , IL
Szer. fund. — Mátyási József: Semminél több valami 1. köt. 1789.
Szil. szab. — Kisfaludy Károly : Szilágyi szabadulása. 1823.
Szítig.
Dugonics András : Szittyái történetek. I. 1806, II. 1808.
Seres. — Dugonics András : Szereosenek. 1798. I, H
1 Tagi. — Gr. Dessewffy József: A Hitel taglalatja. 1830.
Tcrm. hist. — Fábián József: Természeti história. 1799.
Term. rajz. — Hanák János: Terményrajz. 1845.
Term. Szh. — Bugát Pál: Természettudományi Szóhalmaz. 1843.
Tcrm. tan. — Jedlik Ányos: Súlyos testek természettana. 1850.
Theolog, Mór. — Márton István: Theologusi Morál. 1796.
Thököly házass. — Gyöngyösi István: Ének Zrínyi Hona és
Thököly házasságáról. 1683.
Titk. — Geleji Katona István: Titkok titka. 1645.
Tiszt. Magyaré. — Verseghy Ferenoz : Tiszta Magyarság. 1805.
Told. Észv. a Com. lex. porhoz. — Bajza József: Toldalék észre
vételek a Conversations loxikoni pörhöz. 1830.
Tör. Les. — Mikes Kelemen : Törökországi Levelei.
V
Törv. Tud. — Kossuth Lajos : Törvényhatósági Tudósítások. 1836.
Trój. — Dugonics András: Trója veszodolme. 1774.
Tromb. — Csuzy Zsigmond: Evangeliomi Trombita. 1724.
Udvari emb. — Falndi Ferenoz: Udvari ember. 1771.
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Uliss. — Dugonics András Llisses történetei. 1780.
Unalm. ii. - Kónyi János: Unalmas időkre szabható mulató
óra. 1774.
Ungar. Gramm. — Farkas János: Ungarische Grammatik. 1771.
fídvl. — Gr. Széchenyi István: Üdvlelde 1843.
Vad. Msz. — Bérczy Károly: Vadász Miiszótár. 1880.
Vad. tud. — Pák Dienes: Vadászat-tudomány. Két köt. 1829.
Válts. — Geleji Katona István: Váltság titka I. 1645., II. 1647.,
in . 1649.
Várta m. — Kónyi János : Várta mulatság. 1774.
Védelm. magy. nyelv. — Bárótzi Sándor: Védelmezett magyar
nyelv. 1790.
Vil. — Gr. Széchenyi István Világ. 1831.
Zakkariás lev. — Szatsvay Sándor: Zakk ariásnak Kómából kelt
levelei. 1786.
Zalán. — Vörösmarthy Mihály: Zalán futása. 1825.
Zách nemi:. — Kisfaludy Károly: Zách nemzetség. 1721.
Zeng. gipszó. — Csázy Zsigmond: Zengedezö sípszó. 1723.

A, Á .
Ábránd. Ábrándkép, Vajda Péter 1837 (Pest. Lev. 2:169). —
Kiábrándulni, Széchenyi 1842 (Akad. 28, 29): „korántsem ábrándull ki
még” ; „kiábrándult felfogás". Széchenyi különben is gyakran füg
geszti az ul igeképzőt főnévhez: elhomokul (Pol. oz. 1:114) elszigetül (Vil. 120), fenekűi (Vil. 210), kihaf/ymtízul (Pol. ez. 1:357),
kivilágul (Pol. ez. 194). — Fog. (1845): wird enttánseht. *Kiábrándít
csak 1848-ban jut szótárba, Fog. „onttilusohcn" alatt.
Adalék. Mai jelentésében Kossuth 1841 (Pest. HIrl. 443>:
„Adalék büntető jogi eszmékhez”.
Ádáz. A népnyelvből. Vö. MNy. 2:231. Már SzD. előtt Kajnisnál
(1781. Magy. Hel. 21): „a dühödt Maurus katonának ádáz homloka."
Adoma, K ö lc s e y 1838-ban (Kárp. Kincst XII) még anekdötnsk nevezi.
Adomány, donatio értelmében, Nánásy 1799 (M. polg. örök.
34, 36 stb.); adományos donationalis és donatarius. — Pestm. Tiszti
szótárában (1806) donatio regia: királyi adomány. — Széchenyinél
(Pol. ez. 1:302) advány is.
Adózat. Márt. (1823): contingent; n. i. adótár: steuer-casse.
Agancs. Pák Dionosncl 1829 (Vad. tud. 2:185) a „geweih"
koszorúzat; Vajda Péternél (ÁUatt. 275) tümszarv. Újabban á g a s
s z a r v val (Kyr. 32 : 32) akarják helyettesíteni, nyilván hiába!
A g g á ly . Kovacsóczv Mihály 1828 (Varázs rózsa 11.1.) : „ha bősz,
remény, vágy, aggály . . . változó lánggal fogják körül.” — Aggályos,
bekümmert Királyf. 1846; bedenklich Ball. (1854); aggálytalan, unbedenklich (U. o.).
A gylob. (Vö. agy, NyüSz.). Széchenyinél 1833 (Stad. 224):
„Valami agylobi t. i. velőgynladási költomeny." — Szcrcntsi Nagy
István, mint Bugát fullajtárja, már 1783-ban (Baráts. okt. 26, 37)
agyatlan fejűiül beszél. (Király Pál leveléből.)
26*”
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Agyon—Alag

Agyon-. Már 1691-ben Estorás Pálnál (Bőid. . . . Szomb. 78):
„mintha valaki agyon lőtte volna, szörnyű halált holt." Ez adat a
NySz.-ból kimaradt. Kalmárnál 1770 (Prodr.) agyonrúg, ver. — Kazinczynál 1790 (Hamlet 84, 92) agyonszúr, agyondöf. — Márt. (1800 és
1803): agyon bök, hajit, lovagol, nyom, tápod stb.
Ajakhang. Márton Istvánnál 1794-ben (Gör. gr. 71) még
ajakbetű, így Mártonnál még 1823-ban is. A Görög grammatikában
u. o. található: lorokbelii, fogbelű és inybetü.
Ajánlkozni, Kölcsey 1833 (Orsz. nap. jan. 17): „a napkönyvre
119 részvényes ajánlkozván, . . .“ . — Széchenyinél 1835 íllunn 33):
„külseje legkevésbé a já n lk o z ó — Ajánlkozót, selbstempfehlnng,
selbstantrag, Kunoss 1834 (Szf.)
Áju ldozni, Bugát 1833 (Orv.) „ájuliozás: animi deliquescentia."
Kunosánál 1834 (Szf.) ájuldozni (frequ.) ohnmachtig werden.
Akadéktalan, Kossuth 1843 (Pest. Hirl. 515;: „azt csak az
akadéktalan müipar s virágzó földművelés kölcsönhatása teremtheti".
— Kern jutott szótárba.
Akadvány, Geleji Katona István 1645 (Gramm. X.): „alaidvány
rugadvány, maradvány, júrovány.“ A NySzból kimaradt
Akaratlanság. Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 504): „Az
mi Természetünknek veszetsege, mellyet meg-tapasztalhatni . . . a
Híveknek titkos akaratlanságokbol . . . eleggé meg mutattya."
A NySz. ból kimaradt.
A1-: Altiszt 1759 (Nyr. 30:524); aligazgató 1791 (Nyr. 30:289);
álláp Dugonics 1791 (Eleik. 1:52); alkapitány Dug. 1794 (Jel. 1:285);
alelőlülö, allszolgabirák, alladósiedő, alljegyző (Magy. Almanach,
1796:140 és 209); alvezér Dug. 1798 (Szrcs. 1:415).
Á l- : Álvigság, Dayka G. 1791 (Olcsó könyvi. 59: 18); (a. o. 72):
lükegyesség.
Alacsonyabbság, Széchenyi 1831. (ViL 38). A melléknevek
középfokához gyakran függeszti a -ság -aég képzőt, pl. drdgábbaág
(Hitel 165), kellemetlenebbség (Vil. 224). Legújabban a Bp. Hirl.
(1907. jun. 28: közgazd. rov.) is a pénz drágábbságáról írt.
A la g. Zichy Antal azt állítja (Széchenyi, Pol. czikk. 2 : 683),
hogy e szót Széchenyi a Hitelben lényeg értelmében használta. Én nem
hírtam a Hitelben ráakadni.

Alagút Alaptalan
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Alagút. 1839-ben (Századunk, 613) útalag is. Kossuthnál (Pest.
Hírl. 1 : 85) tölcsérül, nyilván azért, mert „tűnnél" angolul tölcsért is tesz.
Aláírni. Medgyesi Pál 1650 (Dialógus Politico-ecclesiaslicus 210)
„senki ne írjon, senki ha irattatott-is, ne engedjen néki vagy alá ne
irjon“. — Kovács János 1746 (Hadi exerc. 61): „votumjait alá
írják". — Aláírás Andrád S. 1789 (Anekdot. 1:160). - Márt. (1803)
untersclireibung: aláírás, de unterschrift: alólírás.
Alak. 1793-ban Verseghynél (Mi a Poézis) „látszat, külszín"
értelemben: „valamely állapotnak alakját (species, schein) valóságos
igaznak tartja" (15 I.i; majd pedig „lárvás személy": „a mit a deák
Comicnsok personának, avvagy lárvás személynek neveztek, azt én
alaknak mondhatom" (60 1.). — Márt.-nál (1823) savany-alak am,
sauerstoff.
Alakiság, Jelenkor 1836:279. — Megalakítani. Ráth Gy. 1853
(Hív. Msz.): constituircn.
Alakulni. Noha ez ige már 1834-ben megvolt NyUSz ; azért
még 1844-ben is a Védegylet alkotó közgyűléséről van szó, a mai
alakuló helyett (Magy. szózatok 1847).
Alany. Kossuth igy nyilatkozik róla (Pest. Hirl. 1 :24 1., ; „Szolgailag készült szó az alany subieetum, mellynek puszta szenvedölogességére mutató betűi a „suhiectivitas" eszméjével merőben ellen
keznek (mi inkább öneg, ohleges, öneyiteni mondanék)". — A kerté
szek alanya CzF.-nál (1862).
A la p -: Alapeszme Kossuth (Pest. Hirl. 1: 353): alapkő Márt. 1823,
grundstein ; alaptörvény 1829 (Haszn. Mnl. 32 -: alaptétel Jelenk. 1:206;
alaptőke Kossuth -Pest. Hirl. 1:81): „az alaptőkének beszerzéséhez
segédkezeket nyújtani"; Széchenyinél (1833-ban, Híd. 82.1.) sarkiőke.
Alapítvány. Széchenyi 1830 (Hit. 200 1.': „S mennyi fundatio
— alapítvány- s mennyi áldozat". — Alapitványtőke (Jelenk. 1:138).
Alapos, Dugonics (Följ. 39. L) szerint már Barczafalvi maga
képezte tovább saját alap szavából: „hozzá is fogtam s legelöl is egy
alapos magyar grammatika-készítéshez" — Leghívebb követője Géléi
József még a Szigvárt esztendejében (1787) használja már mai alak
jában (Ifj. Rob. 303): Jég alaposabb (fnndamentnmosabb) remény
ségeink is füstbe mennek".
Alaptalan. Zalai Tiszti Sztr, 1807 „Fundamentum" alatt „ínfűn
datns: alaptalan.“
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Alapu ln i Kisfaludy Károlynál 1827 (El. besz.) és Széchenyinél
1828-ban (Lov. 39 és 88) alapodik, de már 1830-ban (Hitel 98):
„az ország java az egész virágzásán alapul" ; (Vil. 192) „olly szent
helyen látszik alapulni, mint a frigyszekrény valaha".
Alárendelni. Márt. (1803): unterordnen.
Alattomos. A nép nyelvéből véve. Előbb alattúnban és alatiomban
való. Még SzD.-nál is (1792) alattanos; Márt. (1807) alattomos. Vő.
Nyr. 19:173; 21:571; 31:407.
Áldásos. Szótáriiag először Sim. B. (1899). E helyett Kossuthnál
1841 (Pest. Hirl. 1) áldásdús, Széchenyinél 1833 (Stad. 214) áldásszínű.
A léld ozn i Bugát 1833 (Orv.): „aléldozás: lipopyria, vagyis
láz fázással". A MTsz.-ban aUlkozni.
A 1hang Márt. (1803) grundstimme.
A lj. Baróti Szabd Dávid 1792 (SzD.): „aljbor, aljpálinka, vala
minek alja". Népies elvonás az aljából. — Márt. (1803) „auswürfling:
ally“. - Nyulasnál 1800 (Érd. Orv. viz.): hasis chemica. - Tzs. (1835)
grund. — Aljadék Baróti Szabó Dávid 1784. (SzD. 73): „alja, utolja,
gaza, szemete vminek". Ugyanő nála elaljasodni sőt elaljadni is. (1792).
— Elaljasulni, Széchenyi 1831) (Hit. 207): „nemcsak az elaljasultakban
. . . de még a szebb lelkitekben is*. — Szótárban először Fog. 1848.
Alkalatos, Széchenyi 1828 (Lov. 220): „egy szép alkalatos s
tágas vendégfogadó.* Érdekes fölcserélése az al és alom kép
zőknek.
Alkalm atosltani Golej i Katona István 1645 (Titk. 476):
„fel-őltőztetni .. . alkalmatositani . . . Istent illető erő*; u. i. (618 1.):
alkalmasítani: „nemes állatoknak belőle való léteire alkalmasitója*.
A NySz.-ból kimaradt. — Alkalmasaim Széchenyi 1834 (Pol. ez.
1:46): „mind hajóknak, mind hajósoknak alkalmasuké kell * Nem
jutott szótárba, am. alkalmazkodni. — Alkalmazkodni Széchenyi 1831
(Vil. 49): „alkalmazkodván a többséghez*; (Vil. 297): „az ő Ízléséhez
alkalmazkodjék.
Alkotm ány, Benyák 1780 körül (Ny. 30 : 471): „Constitutiones
Kegui: az Ország törvény-alkotmányai". — Szekér Joakim 1791 (Ma
gyarok eredete 2:336): „A’ polgári alkotvánt iStatum civilem) virágzó
állapotba helyhezteti*; ugyancsak alkotvány M. Hírmondó 1793 (1:265);
Kármánnál 1794 (Uránia, Bevez.): „míg nemzeti sarkalatos Törvényeink
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lesznek Talp-körei akotványuntnak. - Márt. (1808, constitution alatt
és Sl.-nál, sőt néha még utóbb is: 1843-ban Széch. (Pol. o z.l: 340 350
és Pest Hirl. (534) alkotványos polgár. Ellenben Márt. (1803) alkot
mány. System és alkotmányos: systematisch — Széch. 1843 (Pol.
ez. 1:380, 611} alkotmányszerűség, álkotmányosodni. Ez utóbbi nem
jutott szótárba.
Alkudozni, Márt. (18031 traoüren. A nép nyelréböl. NySz.-ban
és Kreszn.-nél nincs meg. — Hierolex. (1845) transigere: peralkudozni is.
Alitm án y, Gcleji Katona István 1645 (Titk. 1063): ,á romolbatatlan Istennek ditsfiségét az 3 koltsagos agyának tetszeményjének, álitmányj&nak a' vagy képzeményének hasonlatosságává vál
toztatván." Jelentése: vélemény. — A NvSz. ból kimaradt
Á llad alom. Álladalomtudomány: statistica Márt. (1818): Széche
nyinél 1835 (Pol. ez. 1: 123) am. állapot: „flnánczi álkidalma javulni
kezd"; (u. o. 194;: ..mostani álladalináról kívánok néhány szót közleni".
Államgazdáse Fáy András 1862: (Elszegényedések 25): „A legnagyobb
államférfiak, államgazdászok minden erejüket kimerítették az e végre
szolgáló eszközök feltalálásában".
Állam. Mai jelentésében Kemény Zs. és Csengerynél 1851-ben
(Státusférf. 345). — Széchenyi Hunniájába 1858 (66) Török János
csempészte be, a kormány szó helyébe.
Állam polgár. A „cívis pátriáé, Staatsbiirger" Szlemenicsnél
(Törv. Szt.) hazapolgár; Széchenyinél 1841 (Kel. N. 268), Fog. (1845)
honpolgár; ugyanígy még a Bach-idöben is (Ráth, Hiv. Msz. és Ball.
1857). — Ball. (1881) állampolgár és honpolgár; SimB. (1899) már
csakis állampolgár. Ha igy haladónk, a honfiból nemsokára áUamfi
lesz még.
Állandósulni. Még egy szótárunkban sincs meg.
Álláspont. Márt. (1803, 1823): állópont; Széchenyinél 1828-ban
(l.ovakrul 161) állóhely; 1830bán (Hit 204 cs 223) álláshely; de
(Hit 161) és 1831 (Vil. 172) álláspont.
Állat-. Állatiéért Márt. (1818) vivarium alatt. — Vajda Péternél
is 1837-ben „Pesti levelek* 2:67. — Állatország Márton István 1801
(Ném. rudim. szótára). — Állatsereglet helyett Márt. (1803) vadaskert,
vadasház; 1823-ban állattartó hely.
Á lla tila g, Széchenyi 1833 (Stad. 140): „áliatilag vegetált*.
— Állatiatlan 1845 (Hierolex.) inanimatis.
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Állatiság, Márton István 1708 (Theolog. Mórát 151): , Három
féle Eredeti tulajdonsága van az emberi természetnek, úgymint: az
embernek, mint élő valóságnak Állatisága". — Szontágh Gusztáv 1829
(Élet Literat, 101): „Észt találunk . .. még az állatiság’ határán álló
Vad-emberek’ csapatjainál*.
Állhatatoskodni, Széchenyi 1831 (Vil. 146): „kis dolgok körül
hevcskcdni s áUhatatoskodm". — Nem jutott szótárba.
Állítm ány. ÁUitomány alakban Marikovszkinál 1772-ben (Nép
hez való tudósítás 134. 1.): „Ez nagy tévelygés midón egy két tórtéjietból, azonnal közSuséges éllilományt hoznak-ki" : n. i. 197. és
344. lap is. — Széchenyinél 1831-ben (ViL 95): „hibás elvekre rakott
állítmány4 ; (Vil 124): „azért dűl s bomlik szerte annyi kezdet s
állítmány*. Itt pedig „crriehtung4 a jelentése. Ugyanó nála áttUvány
is (Vü. 207).
Állítólag. Postmegye Tiszti Szt. (1807) praetensive: állítólag,
vélve; Szirmay (Gloss.) affirmative; Márt. (1807): mnthmasslich, anmasslich, vorgeblicb.
Állomány, Benyák 1777 (Logikabeli r.zikkelyek 53 : „az sem
tsupa lélek, sem tsupa test, hanem c’ kettő között valami közép
értelmű á ü m á n y ép Így ugyanő nála 1780 körül is: „Substantia:
állmány4 (Nyr. 30:474). — Fog. (1836) bestand, bestandwesen. —
Közállomány az 1840. évi törvényekben am. „status publicus4. Sokszor
él e szóval Széchenyi és Deák is. — Fog. a ,substanz“-ra állomány
helyett álloványt ajánlotta; álloványos: snbstantiel (1836).
Állvány, Baróti Szabó Dávid 1792: „Tsont-váz: tsont-állvány".
Á ló lírt. Még 1792-ben Mészáros Ign. „Magyar Secretariusáhan4
csak alól megirt (153. és 371).
Á lo m -: Álomital, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD.). Kazinczynál 1790-ben (Hamlet 47): „mitsoda az egész világ eggy nagyra
vágyó előtt? eggy álom-árnyék". Álomméz Csokonai 1803 (Dorottya,
Olcsó K. 64): „Alommézzel kezdi Izraelt locsolni4 ; Aranynál is:
„Alommézet csókolt ajakéra4 (Toldi 4. é.).
Általános, Márt. (1803): „allgemein: mindenes, mindenesen";
ellenben „apodiktisch : általános, általánosan".
Alvajárás, Márt. (1803): alvakoborló; Kimoss (1834, Szf.):
álombolygás.

Alizát—Aránysat.
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A lzat, Imre János 1831 (Pbil. Visz.) substratum.
Széchenyi
1835 (Hunn. 243): „kelteinek vadászata volt jobbadán foglalatosságink
fö ahata‘ . Szótárban SirnB. (1902).
An dalogni Elandalít 1792 (A M. Történ, röv. rajzolattya 183) és
Dugonics 1798 (Szerees. 1 :22G): „ezelőtt annyira el-andalítottad öreg
fejemet. Mindaz-által még mostanában is édösdedön emléközöm megcsalattatásom felől*. Itt tehát elbolondit, megtéveszt jelentésben; de már
Kazinczy 1788 (Gessn. id. 170) és Dugonicsnál is 1803-ban (Jól. 1: 1Ü2)
mai jelentésében is.
„Andalgó meleg van*: tikkasztó meleg.
(P. Thewrewk Emil rákospalotai parasztasszonytól hallotta). — Szívandalgó Széchenyi kedvelt kifejezése, különösen Kossuthra alkalmazva.
(Kel. N. gyakran). — Anda, Pák Dienes 1829 (Vad. tud.) és Tzs.
(1838), még dőlt betűkkel.
An yag, Széchenyi gyakran ir e helyett agyagot, pL Hitel 140
és Vil. 33, 122, 124.
A n y a -: Anyakönyv, Márt. (1803) csak szüleiénkönyv, matrikula:
Kisfaludy Sándornál 1806 (Műnk. 8 :681) keresztkönyv. - Anyaföld,
Kisfaludy Sándornál 1801-ben (Mind. Műnk. 1:27). — Anyaország,
Kölcsey 1833 (Országggyül. napló márcz. 31): „nincs az Erdélyt tapodó
önkény ellen az anyaországhoz kapcsoltatáson kívül más oltalom".
Áradat, Baróti Szabó Dávid (1792).
A ran ka (vö. fiyUSz. 172). Mint nőnév előfordul már a 14. szá
zadban: „Domina Aranka* 1311 (AnjouOkm. 1. 172).
Arány. Arányosság: proportio (Wagn. Phras.). — Arányos,
Gáti Istv. 1790 (M. nyelv . . . szükséges volta . . . 20): „szép a Test,
ha annak műiden Tagjai aráuyosak (proportionalesj*. — Erányos,
Márt. (1803) eompetent; eránpútlan (U. o.) disproportionirt — Arányatlan, SÍ. (1808); aránytalan, unverháltnissmássig; aránytalanság,
missverhallniss, Márt. (1823). — Széchenyinél 1831 (Vil. 15 és 144)
iránylag és iránytalan.
Aránylat, Széchenyi 1830 (Hit. 87): „a muuka és erő közt
forgó helyes aránylatot feltalálni*. Am. viszony.
Aránytrúly, Széchenyi 1828 (T.ov. 52, 101, 106) és 1831 (Vü. 11):
„remcllhctcm, ar&nysulyba hozandja ingatag, eldarabolt munkámat*.
Am. egyensúly. Ugyanez 1835 (Hunn. 24) iránysúly is.
Arányzat, Benyák 1780 körül (Nyr. 30:475): „Proportio, illcndozet, szer*. — Verseghy (1792 (Magy. Mus. 2: 166): „Szerentsé-

Aratvány—Árnyékolni
aebb elméje arra bírt . . hogy . .. részeinek arányozattyára vigyáz
zon*. — Széchenyinél 1830 (Hit 48): „ezen három tehetség egy
máshoz illő arányozata* : verhaltniss; de 1831 (Vil. 100). .vagy
pedig honi szavunk csak egy arányozattal is mást jelent* am. nuance.
Arányozólag 1828 (Lov. 42, 47) proportionatim; ugyanez Kunoss
1835 (Szf.) arányzatilag.
Aratvány, Széchenyi 1831 (Vil. 333): „meglepvén egyszerre
a mi aratványunkát a legjobb s leghasznosabbakat válogatná ki".
Megvan SzD.-nál is (1784), de azóta egy szótárban sincs.
Arca, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 569;: „artzra burulvan
ezt mondgyad*; (619) is ; (750): ,arczra le esem“ ; Geleji Katona István
is 1645 (Titk. 371): „Mert Josue előtte arezra esvén étet imádta*;
még érdekesebb ugyanosak nála 1645-ben (Válts. 1:840) : „hízelkedő
tsél tsapira... arczval fordulván*. — Kalmár György 1770 Prodr. 274 :
„semmi-nemű mesterségnek nincs ányi divatja, mint a' nit eleven
képlestésnek, pokol arcznak“.
Baróti Szabó Dávid 1780 Pár. Máj.
2:175): „ha földön artzra legott nem esik*. Mind e két helyen vers
ben. — Arczvonás, Dugonics 1804 (Jól. 2:738): „az aroz-vonásokbúl
mög-nem-ösmerheted Gyulafit ?“ — Arcztudomány, Márt. (1818): physiognomie; arczkép, Márt. (1823): portrait; arczvonal, Wesselényi
1833 (Balitél: 5); álarezos, Bugát 1833 (Orv.).
Árfolyam , Márt. (1803) pénzbecsfolyamat: '1823) pénzfolyamat;
1839-ben (Tbemis 3 : 22) pénzfolyam ; 1848-ban (Fog.) pénzkelet, pénz
becs; 1858-ban (Pálffy Alb. Atyaiház 1:218) árkelet is,
Á r n y -. Árnyékrajz, árnyékkép, Márt. 1803 (Sztr); ámyékoldal,
Kisfaludy Károly 1829 (Csák 1:3): „az ámyékoldalit ma érzem*.
Kölcseynél még 1833-ban is (Országgy. napló jan. 13): „A szerzetes
élet árnyékos oldalai*. — Árnyalak, Helmeczy 1829 (Élet Literat. 216):
„Karjaim’ ez árnyalakhoz Ohajtvást terjengetem*.
Árnyékolni, Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme 167).
Nála beárnyékol: „nagynak kellet . . . az ollyanak (t. i. felhőnek) leni,
mint a’ mely olly nagy sokaságnak bé-árnyekolására elégséges lehe
tet*. — Ámyéklat, Mészáros Ign. 1771 (Kártigám 168): „betért a sűrű
ámyéklat alá*, tehát még árnyék jelentésben. — Árnyékosai, Kisfaludy
Sándor 1825, Szinmüvészség (4:543): „Ámyékozataiban különböző*.
Széchenyinél is árnyékozás (Lov. 107 és Hit. 34) am. nuance; ugyanez
nála utóbb (Pol. ez. 1:34) árnyasat is. — Árnyékolni, Adami (1763)
schattiren.

Árpid— attan

413

Árpád. „A mikor engem — Írja Horvát Árpid, írod. Közi. 4:102 —
Ürményi József országbíró keresztvízre tartott, a keresztelő pap kér
désére szívszorongva rebegte Örményi az Arpadus nevet, cs boszúsan
dörmögte magában, ugyan mi jutott eszébe az én secretiriusomnak,
hogy a (iát ilyen bolond névre keresztelted. A pesti magyarság köré
ben ellenben az Árpád név örvendetes meglepetést keltett. Vitkovies
írja Döbrenteinek (1820, II. 26 : Horvátnak tegnap előtt fiat szült az
ő jó felesége. Árpád, István nevet kapott a keresztségben. Hát neked
mikor születik Zoltánod ?“
Arszlán. 1839-ben Szigligetinél (Ered. szinmőv. 41): „arszlány
bajnokok voltatok*; 1842-ben Jablanczynál (Adat. 42): „Abd el Káder
a paszták arszlánya". De a franczia „Ilon* mintájára már 1841-ben
(Pest. Hirl. 203): .az ú. n. arszlánok\
Árú-kellet. Pest. Hirl. 1843 (39. 1.): „a gyarmatok egész árókelletét (waarenbedarfi megvásárolja a státus számára*.
Szükséglet,
Fog. (1845).
Árverés, Márt. (1803) árfelverés. steigerung ; 1807-ben: „árper
1. kótyavetye, versteigorung; árperleni 1. kótyavetyélni, versteigem*.
Ugyanígy 1811-ben, de 1816-ban már elhagyja. — Árcsökkentés (Pest.
Hirl. 1:442) am. árlejtés.
Ásvány, Kánaánnál 1794 (Uránia 2:191) ásmány: „A' Rozina ...
ollyan, mint valamely meg-égettetett Ásmány (Minora)*. — Ásványország, Márton István 1801 (Kémet rád.) mineralreich; Márt. szótárában
is (1803). — ASilányt,ár Márt. (1823): mineralien-cabinet. — Ásvány
víz, Bugát 1833 (Orv.).
Aszalmány, Márt. (1803): „Huzel: aszalmány, aszalt gyümölts*.
Aszkóros, Bugát 1833 (Orv.). Arany is használta az Elv. Alk.-ban.
Asztaltárs, Nagy János 1845 (Hierolex.) convictor. — Cal.-nál
asztalostárs; Márt. 1803) ebédlőidre; Tzs. (1835) evötárs; BaU. (1881)
éttárs is. Egy szótárban sincs. (Vö. -társ, NyUSz.) — Az asztaltársa
ság is csak SirnB. (1902) először.
Átgondolni, Széchenyi 1828 (Lov. 75): „mindeneket átgon
dolván*.
Áthasonítani. Előbb áthasonlüani, Bugát 1833 (Orv.) és Tzs.
(1838). Kossuthnál 1841 (Pest. Hirl. 20) hasoncgyíteni.
-atlan, -tálán, Márt. (1803) volt tán az első, a ki a „gesetzlos“-t
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Átlagos —Azonosítani

törvényetlennok cs a „gesetzwidrig“-et törvéni/telennek forditra, különb
séget állapított meg. Ugyanígy nála érzéketlen és érzékiden. —
Széchenyinél igen farosán: átluígtalan (Hit. 119) untlbervrindlich;
„dobogtalan szív" (Vü. 84).
Átlagos. ÁUalagos alakban Dugonics 1801 (Magyar, urad. 11):
diagonaliter. Érdekes, hogy Fenyéri és Bajza a Convcrsat. pör ira
taiban mindig: egyáltalagot Írnak egyáltalában helyett.
Átmérő. Mai alakjában Márt. (1799): „Diameter, á t m é r ő —
Széchenyinél 1845-ben (Pol. ez. 2 : 481) átmérőleges am. a mai „átlagos”.
Átszem lélni, Széchenyi 1831 (Vil. 291): „azokat rövid idő
alatt átszemlólhetné” : nbcrblickon. Nem jutott szótárba.
Átvalósulás. A Hierolex. (1845) ezt ajánlja a „transsub&tantiatio*-ra. Nincs meg egy njabb szótárban sem; pedig mindenesetre
jobb, mint az „átlényegülés".
Átvá ltozn i, Sándor István 1808 (Told.); általváltosás, általváb
tozni. Márt.-nál még (1803) csakis elváltozni, de 1823-ban már nála is.
Széeh.-nél 1830 (Hit. 82): „átváltozási időszak”.
Á tvitel. A NySz. egyetlen adata szerint állalHtd am. metaphora.
Márt. (1803) überfühmng, Kreszn.-nél traductio, Tzs. (1835) überführung és übertrag. — Átviteles, tralatitius Hierolex (1845); Ball.,
CzF. nem ismerik; SimB. visszautal átaittre.
Avatkozni, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:442): „meg
ismertetvén magát, osztán hozzánk avatkozik, belénk-száll, ajándékjait velőnk közli" (t i. a Szentlélek). — Beleavatkozni Dugonics 1798
(Szerecs. 1:187) és Márt. (1803). — A neutralitást avatkozatlansdgnak
is nevezték. Kunosé (1834 Szf.)
Azonosítani. A Phil. Müsz.-ban 1831-ből azonosítás, ugyanazonlás; Bezerédj Istvánnál 1842-ben (Pest. Hirl. 661) ugyanazonítani; Kossnthnál 1841-ben (Pest. Hirl. 175.1.) ugyanazitani; Guzmicsnál (Phil. Műsz.) együeni, de ugyanitt már azonosítani is, Csapó
Túljegyzése után.
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Babérkoszorú, Kónyi János 1797, Dafnis 113: az áldozatok
szarvaira babcr- és fonyőkoszorúkat aggattak." — Dugonics Szerecs.
3: Csokonai „Dugonics oszlopa* versében is 1798-ban.
Bábrajz, Széchenyi 1831 (Vil. 166];: puppenbild. Kincs szótárban.
Baj, betegség értelemben, Benkö Sámuelnél 1791 (Fekete epés
mértéklet 446): „Az arany-ér gyomor bajokat, és a’ gyomor bajok
arany eret szereznek*.
Bajnokló, Dugonics 1780 (Uliss. 42): „Mogismerem képét azon
Bajnokiénak, a' ki javamra vélt,* a régi vitézié analógiájára. Bajnolclat
Bécsi C.-ben (266.).
Bajor. E népet Sándor István 1793-ban (Lev. 221) tábornak
nevezi: „Passzívnak, inelly immár Bábor kerületben fekszik, igen
romántzos fekvése vagyon* .
Bájosítani, Széchenyi 1831 (Vil. 31): „versekkel is bájosttgatod üres pillanatidat*. — Kincs szótárban. — Bájulni (Stad. 256)
sivatag paradicsommá bájul. — Elöbübájolni (U. o. 35).
Bal. Balértelem, Pósaházi 1669 (lg. ist. 1:478): „azért nem
érdemel halszút," „balértelemmel magyarázzák*: Lelki paradicsom 1700
(Vvsb): „balszerclem, vagy más gonosz indulat*. Ezek a KySz.-ból
kimaradtak. — Balvélekedés, balkimenetel Horváth József 1764 (Emb.
okoss. 100,492); balvélemény Kisfaludy Károly 1820 (Szécsi Mária 29):
„Látom bal vélemény késztet fegyverhez.* — Széchenyinél 1828
(Lov. II): bal ideák, Imi theoriák; (ü. o. 105) balhang; (Hit 143) baltudomány, (Vil. 56, 57, 82): balmagyarázat, balismeret, balképzet stb.
Baleset, Horvát József 1764 (Emberi okoss. 285): „A’ böltsnek
azon kell iparkodnia, hogy a' bal eseteket által-láthassa*.
Balga, Baróti Szabó Dávid 1777 (Űj mértekre v. vers. 233):
„Epitesz sokat, és sokakat vendégleni szoktál, Majd, majd Balga,
lapos gutta zsebedbe le tsap.‘
Barnítani, Vajda Sámuel 1774 (A mi Urunk, 439): „Az 8 ten
dál atos hatalmával mind egyig elbámitotta a Názáretieket*
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Bánadalom—Becsvágy

Bánadalom, Mikes Kelemen (Tör. Lev. 104. lev.) A régi nyelvben
csakis ő nála; Kresznerics is tőle idézi. Kunoss 1834 (Szf.): reue,
poenitudo.
Bánatpénz, Márt. (1823): reukauf; ugyanő nála 1803-ban bánat
bér, bánatbirság.
Bányász, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD) a bányászt kövész-re
akarta „magyarítani. “
Barangolni, Márt. (1803) ansstreichen.
Baráti. A régi nyelvben (NySz) „monasticus, mönchiscli“ a
jelentése; felebaráti Orczy Lőrincznél 1787 (Költ. Holmi 132): „Meg
hűlt nála fele baráti szerelem” ; Baróti Szabó Dávid 1792-ben (SzD)
barátos: barátságos; baráti, freundschaftlich, freundlich értelemben
Márt. (1803). Barátilay Tzs. (1835).
Bátorlét, Széchenyi 1833 (Stad. 35): „szabadság s bátorlét.
Ma: „biztonság”.
Becsár. Már 1790-ben. (Spilenberg: Szabad Elméik. 56 1.). Márt. (1803) „taré: taksa, becsöár”.
Becserélni. A német „eintaoschen* Márt.-nál még 1823-ban is
csak elcserélni. A német szó szerinti utánzata Ball. (1854).
Becsesítés, Széchenyi 1830 (Hit. 216): „reputatiója, becsesitése". — Tzs. (1838): wertherhebung. schatzbarmachung.
Becsület-. Becsületérzés Márton József 1803 (Sztr.); ehrgefühl;
becsületsértés Márton István 1796 (Thcolog. Mór. 536): „eltörölhetetlon
gyalázat van az illyetén Betsületsértéssel összekötve.1 — Becsületszó.
Sem a NySz.-ban, sem Kresznericsnél. — Az „ehremvort” Márt.-nál
(1803): „szóadás, Ígéret, fogadás". Ugyanő nála (1823) megvan már a
becsületszó (Ehrenwort), de nőm a mai értelemben, hanem mint meg
becsülő, megtisztelő szó: Wort dér Aehtnng. A közbeszédben ngy
látszik, csak a „szavamat vagy parolámat (olasz parola am. szó)
adom” járta, s minthogy ezt rendesen kézszoritás követi, ez úton
keletkezett a „parolázni" ige. A becsületszó, mai értelemben, Kunoss
és Tzs. (1835). — Becsületvesztett (Cnria Szt. 1836); Szirmaynál 1806
(Gloss.) „tisztessége vesztett."
Becsvágy. Előzője lehetett e kifejezés: becsület-vágyás 1788
(Trenk Fr. életének históriája 3:135) — Márt. (1803) hetsületrevágyódás. — Kölcseynél 1833 (Orsz. napló jun. 16.) becsületvágy.
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Befolyás, Gáli István 1790 (A* magyar nyelvnek . . . . 9 és 21);
Aranka 1791 (Budai Basa, előszó): ,,a' szerelemnek . . . semmi
bé-follyása ne lenne". Sándor Istv. 1793 (Lev. 199): „ a mi nemzetünkre
már régtől fogva annyi az influxusa: béfolyása“. - Széchenyi 1835
(Hunn. 153): , befolyásos emtaerek* ; azonban ezt is Török János csúsz
tatta be ide a „kormány emberei* helyett (Vö. állam). 1858-ban nem
volt tanácsos a „kormányt* sokat emlegetni.
Behálózni, Baróti Szabó Dávid (1792): „Bé-hálozni
fedezni
az igazságot*. A régi nyelv csak a hálói, behálól alakot ismerte.
Behozat, Széchenyi 1830 (Hit. 24): „annak (a bornak) másunnan
bohózatát kárhoztatná.* — Nincs szótárban.
Bók Wagner 1750 (Phras.) pax; Dugonicsnál tovább képezve
és összetételekben is: békész, paeificator 1788 (Etelka 1:133), békezikkely
1817 (nádi vez. 216); békkötés (U. o. 68). Széchenyinél (Hit. 28):
békés tenger; (Hit. 82): békestürés. Ugyanönála béketüretlenség is
(KelN. 25). Nincs szótárban.
Béke-. Békepohár Adami M. 1763 (Sprachkunst 295;: „elég lesz
ez most békepohárra: zu cincin Freundschaftsírunk* ; utána Kaziuczynál 1790-ben (Hamlet 123); békealkű, békehír, békepont Márt.
1823 (Sztr.); békeszó Kisfaludy Károly 182-J (Iréné 5:1); békenap
u. ö nála 1825-ben Tihamér 11); békebíróság Kölcsey 1833 (Országgy.
napló máj. 22.)
Békülni. Ezt az igét a NySz. nem ismeri. Kibékülni Verseghy
1806 (Szentesiné): „a gazdasszonnyal ismét kibékültek". — Öszvebékülni Sándor Istv. 1808 (Told.). — Béküléhmy, Ball. (1864).
B e l . Úgy látszik, Baróti Szabó Dávid használta először köz
melléknévül, 1784 (SzD.): beldolmány, bdamtka (54), belnyavalya (55);
1780 (Pár. Haj.) belhajlék (2 : 91), sőt bdrész (2 : 42), belzugoly (2 :109),
belzaj (2:121), sőt beiképpen is „belsöképen* helyett. — Verseghynél
1804 (Kiköti 101) belérzemény.
Dugonicsnál 1806 (Szitty. Tört.
1:156: önállósított főnévként is: „Európának beUyébe ereszködtek*.
— Széchenyinél 1828 (Lov. 134): az „inzncht" Idfajzás \ ugyanő a
„honfi* mintájára a belföldit elég furcsán belfinck nevezte (Vil. 279).
Kossuthnál 1842 (Pest, Hirl. 17) beligazgatás; (U. o. 1: 753) belszerkezet
és 1847 (Hetilap, 371) belforgalom; Fog. (1842) belbirlok: intravUlanum.
Belátás, Tatai Ferencz 1761. (Az igaz kegyességnek kezdete
és előmenetele. Intöbesz.): „minket e’ dolgokban-valé mélyebb héSzily : Nyelvújit. Szítára folyt.
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látással (Penetratioval) és jámhoisággal gyakorta sokkal fellyiilhaladnak*. Szótárilag Márt. (1803); mélybeldtású, ticfsinnig Márt. (1823).
Belbecs,
belbecscsel".

Széchenyi 1835 (Hunn. 33); „Ha küUtccs párosul

B elépti je gy, Dugonicsnál 1794 (Jeles tört. 1:299): bérjel.
bilid; Márt. (1803) „biliét": paleta, bemenő levélke p. o. a játék
színbe; „abonniren" bejáró palétát váltani a játékszínbe. Némelyek
azt hiszik, hogy a belépti jegy rossz szó, mert nincs „belépt* fő
név s helyette a belépő jegyet erőltetik. De hiszen akkor „térti jegy,
térti vevény, Dnnamenti község, Hazamenti utazás* is rossz volna.
Bementi jegy, Jósika 1844 (Egy házasság .. . 2:23).
Belzet. Fogarasi (1842): contextns, nigrum. Különben beket
általában belseje is vminek: „templom belzele": penetralia ternpli,
1845 (Hierolex.)
Bélyeg-. A stempelgebühr (Tzs. 1838) bélyegadó, bilyegbér;
Fog. (1842) bélyegdíj; végre Ráthnál 1853 (Hiv. Msz.) helyegilldéit,
bélyegjövedék stb.
Benszülött. Magy. Hirm. 1786 (376). Itt tulajdonképen: brnsziile.tr.tt: „a’ ben-sziilettettekkel ugyan azon szabadsággal éljenek";
Márt. 1803) „eingeboren: földi, született polgárja valamelly tar
tománynak*. Dugonicsnál: itthonos (Etelka 2 : 79 és Szerecs. 1:206).
— Bennszülött Tzs. (1835).
Benyomás, Kónyi János 1786 (Parasztember 402); 1788, Trenk
Fr. életének históriájában is (1:13); Márton Istvánnál 1796-ban
Theologusi Morál (226). — Benyomulni Márt. (1803) dringen.
Bérelni, kibérelni 1763-ban (Nyr. 32:92) és Benyák 1780
körül (Nyr. 30 : 473). Az előtt „árendálni*.
Bérkocsi. Márt. (1803): „állongó béres kocsi*.
Bérlet. Bérletszünés Vajda Péter 1835, Pesti levelek (1:72.)
Bérma. Népies elvonás a „bérmálni* igéből. Csak összetéte
lekben él, noha Hierolex. (1845) bérma am. confirmatio. Ugyanitt
bérmaasszony; Ball. (1890) bérma-apa, fid, olaj, út.
Beruházni helyett Kunosánál 1838 (Századunk 152) beárazni,
Bezcrédj Istvánnál 1841 (Pesti Hirl. 214) befordítani, Széchenyinél
1844 (Pol. ez. 2 :304) befektetek
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Beszámítani, Mészáros Ignácznál 1792-ben (Magy. Secrotarius
390) beszámozni: .az erdőnek meg-magzására fordított költséget az
Árendába be-fogja számozni*.
Beszédrész, Márt. (1803) redetheil.
Betáblázni. 1836-ban még (Jelenk. 49) „hitelesen béjegyeztetett (intabnlált) kötelezvények*.
Betanítani. Ball. (1841) einstudircn.
-beteg. Szívbeteg, Amadé 1750 körül (Olcsó könyvt. 309:276).
„Légy . . . Orvos istene és enyhítője, Hlyen beteg raboknak, Dly
szívbeteg raboknak*. — Betegesülni, 1771-ből (Ny. 32:91).
Betű-. Renyák 1780 körül (Nyr. 30:423): „ Alphabetum: Betülajslrom, Betütáblrt“. — Betűszedő MedgyBBi l*ái 1640 (Szent Atyák öröme
411); és Geleji Katona István 1645 (Titk. 859): „az utolsónak a' végét
tekénti az iró, a’ vagy a’ biitii szedő meg, és azt vélvén, hogy immár
le írta vagy ki szedte*. — Bet.üszedés Geleji Katona István 1649 (Válts.
3: utolsó 1.): „bőtfi-szedésbeli hibák * A NySz.-ból kimaradtak.
Betűvetés, Dugonics 1784 iTudák. cziralap) algebra. A Math.
Műsz. is idézi tőle; Barezafalvinál: betiiértekség, belütuddfcság; Pothénél
1812-ben: betüszámvetés, Márt-nál (1803) betűs számvetés; Tza.-ban
betuseámolds. Ma néhol még: betüszámian.
Betűzni. Betüzés: characteris scríptio Benyáknál 1780 körül
(Nyr. 30:423); betüzet Kazinczy 1789 (Hivatalra vez. beszéd 18):
„A Betlizel valóságos segítő mód azoknak, a' kik valamit könyv nél
kül tanultainak*.
Betyár, Géléi József 1787 (Ifj. Köb. 414): „Péntek, mint jó
erejébenn levő betyár, maga a’ Spanyolt. . . hátára vette*; 1788-ban
már Dugonics is él vele (Etelka 1:163) tolvaj, zsivány értelemben;
érdekes nála (Szerees. 1 : 23. 1.): ., Magokat nem haramjáknak : hanem
(lágyabb ki fejezettel élvén) szabad Betyároknak mondották*. Ugyan
itt (24. 1.) betyárka is; betydrember Dugonics 1794 fJeles tört. 1: 59. 1.).
Bevásárolni, Mészáros Ignácz 1792 (Magy. Secret. 18): „szo
kott szüksége felett is béváaárolt*.
Bevégzet, Széchenyi 1840 (Pol. ez. 1:252): „a legközelebbi
országgyűlésnek bevégzete“. Nincs szótárban.
B evégzett tények, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 763): „azt tehát
a bevégzett tények (faits accomplis) közé sorozván*.
27*
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Bevezetés Bizonyíték

Bevezetés, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „Szép a’ bé-vezetése (elöl-járó beszéd) annak a’ könyvnek”.
Bibelni, Arany János 1851 (Kertben); „Gyümölcsfáim közt bibelek* . Elvonás a bíbelődni igéből. Nem jutott szótárba.
Bibornok. „Bíboros érsek olyan érsek (p. a poseni), a kinek,
noha nem bibornok, joga van bíbort viselni* (Sehlanch T..őrmez szóbeli
közlése 1902 májas 8-án).
Bilincs télén, Széchenyi 1831. (Vil. 233); „bilincstelen fejtege
tésekre alkalmat ad“. Ma: „fesztelen*. — Nem jutott szótárba.
Bírálni, B. Bálintitt J. 1784 (Kodrus 57): „Tettét kinok-kinek
Ogyaránt birállva, Istennél a jobbágy ollyan mint Királlyá*. — Bírá
lat Kölcsey 1832 (Országgy. napló deczemb. 20); „a bírálatok rossz
nál rosszabbak*.
Bírn i valam ivel, Sándor István 1793 (T,ev. 369): „eziist, réz,
vas, és ónbányákkal is bírnak*. Kármán Józsefnél is 1794 (Uránia
118); „kívánnám az egész Világnak meg-mntatni, ki az, a’ kivel én
bírok*.
Biróilag, Kölcsey 1833 (Országgy. napló jún. 21): „mindig
biróilag ki kell hallgatni*.
Birtokos. Már mai jelentésében, Adami (1763).
Birtoktalan, Széchenyi 1830 (Hit 108) : „a birtokosok meg
becsülik a birtoktalanok jussait*. — Nem jutott szótárba.
Bitó, Baróti Szabó Dávid már 1784-ben is (SzD.) .bitó: szobor,
mellvhcz kötik a’ leütendő ökröt*.
Bizalmas, Gyöngyösi 1683 (Ének Zrínyi I. és Thököly házass.
331 vrs.): „Ez is továb mozdul sok Bzép seregivel Bizalmas szivének
ollyan reményivel*.
Bízatlankodás, Széchenyi 1831 (Vil. 72): „Az Udvar B nem
zet közti bízatlankodás1' ; (Vil. 239): „itéletünkbeni bízatlankodás".
Ugyanez nála (Vil. 176): bizodalmatlankodás. Egyik sem jutott
szótárba.
Bizomány, commissio jelentésben Kisfaludy Sándor 1806 (Mind.
műnk. 8 : 209): „Fontos bizományid által a nádorispán igen meg
becsült*.
Bizonyíték. E helyett Kölcseynél 1833-ban (Országgy. napló
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febr. 28) bizonyítvány : „Bécsbon a Wesselényi inerényei felől írás
beli bizonyítványok vágynak”.
Bizonyolni, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): .valamit bizony
nyal erősíteni". — Széchenyinél 1830 (Hit. 66): .száraz számadás,
melly a nyereséget bizonyolja" ; 1831 (Vit 307): .világos factuni bizonyolja“. — Am, bizonyítani.
Bizottmány, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 268): „alsóházi bizott
mány" ; n. i. 1843 (446) „bizottmányilag tanácskozik".
Bizottság, bizalom értelemben 1788-ban (Trenk Pr. életének
hist. 2:191): „Az ö bennem való bizottságát egészen ki-nyertem".
Mai értelmében Széchenyi 1831 (Vil 291): „azt némileg a választottság s bizottságnak lehetne átengedni*. De ugyanő elbizakodottságot
is értett rajta (Vil. 88): „miként írhat olly nagy önhittséggel s bizott
sággal ollyanrul, a miriil ismerete nincs".
Biztonság. Már 1846-ban Hetilap (1546 L): „kevesebb bizton
ságban s kevesebb elösegélcsbcn részesülnek*. — A névtelen vezérczikk-iró csillag alatt hozzáteszi: „Biztonság = securitas. Jó-e ?“
Biztos, commissarius jelentésben Decsy S. 1789, Osmanogr.
111:288: „a’ török táborba küldetett biztosai által*. — Széchenyinél
1830 (Hit. 172) a biztosság am. „kezesség, garantia*; de néha „bizott
ságot* is ért rajta (Vil. 304): „az intézet három tagú biztossága".
Biztosító-társaság. Márt. (1823) tüzvizkármontő társaság, sőt
még 1842-ben Fáy Andrásnál (Pesti Hirl. 118) tflzkármentesltés, noha
Széchenyinél már 1833-ban (Ilid 20) biztosító intézet.
Bocsátvány, 1836 (Jelenk. 16): erlass.
Bohózat, 1830-ban a Bajza-fóle Külföldi Játékszín 192. 1.:
„Eléggé tapasztalatlan vagyok magammal bohózatat űzni hagyni".
Bojtár. — Vfí. NySz. bujtár alatt. — Bujtárkodni, Bíró Márton
1766 (Micae et Spicae 1: 276): „Tizon-négy esztendőkig bujtárkodott*.
A NySz.-ból kimaradt. — Dugonicsnál is 1780-ban (Uliss. 171).
Bókolni, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD.): „bókol, bólogat,
szundikálva le-le-üti fejét*.
Boltozatos, Márt. (1803): „bogengang, boltozatos út. hajlék*.
Bőm, Széchenyi 1846 (Balaton, 19). Jelentése: bomladék, vmi
elbomlott dolog. Elvonás a bomlikbó], valamint rom a romlikból.
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Bomba—Borongós

Bomba. Valamint a német ,lainpe“-ból a nép nyelvén Idmpi,
szintúgy a „bombo“-ből bombi lett. Még Márt.-nál is (180Bj bombi,
bombihányó, bombizni. A NySz. csakis Rákóezy F. leveleiből idézi a
bombái és bombázási. Érdekes, hogy Kovács Jánosnál 1742-ben (Continuat. a Magy. Chron. 86): bemmáz-1 találunk: „Érsek-Újvár alá
szállá aztot. . . keménnyon bommázta".
Bomladék, Kazinczy-Aszalay 1793 (Less. meséi 19): „Egynek
bomladékját mindenkor másnak tenyésztőre fordítja a' természet".
Boncz, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2:94): „vegye eszmémet boncé
alá". Önállóan nincs szótárban.
Boncztan. Dugonicsnál 1803-ban (Jolánka 1:175) bonczolmány
„Ezen szavat: Váz, inkább a’ Bonczolmányba Anatómia) lehetne
hévenni".
Bonyolítani. Széchenyi 1831 (Víl. 215): „nincsen olly bonyoli
tott dilemma, meilybül kibújni ne tndna“ ; 1833 (Híd. 98): „végveszélybe
bonyolíthatja". Ugyanő nála bonyodalom 1843 (Pol. ez. 1 :395) és (U. o.
382): „ezernyi bonyolulat és szövevény"; előbb pedig 1835 (Hunn. 68):
„az austriai ( ’omplicatiók bonyolékjaivsl“.
Bor-. Borpincze, Gyöngyösi István 1683 (Ének Tb. és Zr. I.
házasságáról 244 vrs.): „Borpinczejdet is töltebben találni". — Bor
hegy Dugonics 1808 (Szitty. tört. 2 :13). — Bortővccske, Dayka Gábor
(Olcsó könyvt. 69 :99).
Borítók. A régiségben általában minden burkot, födelet, leplet
jelentett. Levélből íték értelemben Márton Istvánnál 1793 (Phaedr. 362):
„Boríték (couvert) nélkül is öszve lehet a levelet hajtani". — Dugo
nicsnál 1795-ben borék (Jel. tört. 2 : 267): ,a’ levelet zsebéből ki-vévén,
annak borék-irásál egy kevéssé szemlélgeti“. Ez utóbbi a népnyelvben
is megvan (MTSz.); bizonyosnak látszik azonban, hogy Dugonics
korában Earczafalvi alkotásának tartották ; a Magy. Hirm. 1786 : 570,
ahol B. védi új szavait és saját eljárását, ez áll: „Hogy a’ Borék
ollyan mint Kerék; meg-tetszik onnan, hogy éppen úgy leszsz a'
bor-ból borii, borúi, borong, mint a’ hogy leszsz fer-ből kerít, kerül,
Borongós, Dugonics 1788 (Etelka 1: 320): „Ki-ki-törte magát
borongós ábrázattyokon a’ kétséges gyanú". Szólárilag Sándor István
nál (1808). — A néptől véve.

Ború, Gvadánvi 1788, Peleskei Kot. 114: 3): „Földim bejött hoz
zám littam, hogy szomorú |Ijedve ezt mondja: Háború ! Háború 1 |Jön
a török sűrűn, mint égen a bonc, |Majd viszi a népet, légyen bár
mely kortr. Jelentése : sűrű, nagy felhő. — NySz.ból kimaradt.
Eorúlat. Kazinczy 1790 (Hamlet 11): „feletted mindég borála
tok vannak'.
Botlékony, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „gyarló, meg-esö,
tantorodé, botló' és Kisfaludy Károly 1820 (Széesi M.): „Mi az aka
rat, mi a nagyság? mellyet egy botlékony érzés vezérel'.
Botozni, Farkas János 1771 (L'ngar. Gramm. 288): priigeln.
Előbb (NySz.) csak botolni. — Meybotoztatni Kazinczy 1790 Hamlet
861: „nem szánnám megbotoztatok“.
Botrányos, Pesti Hirl. (1841:66 1.): „különféle botrányos jele
netek'. — Szótárilag Ball. (1848), noha bolránytalun már Tas. (1888).
Azelőtt „botránkoztató“ .
Bölcselet, Verseghy 1818-ban (M. Gramm. 220) tiltakozott az
ellen, hogy a bSlrjuslkedik, gazdálkodik stb. igékből bölcséi, gazdái-1
lehessen kikövetkeztetni. Bölcselet, Szontagh G. 1839 (Propyl. I.). —
Széchenyinél 1841 (Kel. N. 101) bölcséld: philosophia és i 96) bölcsélctileg : philosophire; ugyanő nála (Vil. 285) vernunfteloi: bölcskélkedés.
Bölcsész, Tnppy József 1838 (Századunk 373): „Bölcsész, böl
csészet, bölcsészkedik - philosophus, philosophia, philosophatur, olly
szavak, mellyekre ma már olkernlhetlen szükségünk van, és mellyek
a régibb bölcselkedő és bölcselkedés felett némi elsőséggel bírni
látszanak. A bölcsész, azonkívül, hogy nem melléknév, mint bölcseikedő, olly főnév, mellytöl kényelmesen lehet a többi szükségeket
származtatni; továbbá a philosophnsnak fogalmát is gondolkodásban,
ítéletben ügyes, gyakorlott ész eléggé kifejezi, mi olly tulajdonság,
mellv minden tudományszónak óhajtható. A bölcselkedés csak foglal
kozás s nem eredmény, mint a bölcsészetTnppy e fejtegetéséhez a
szerkesztő (Orosz József) azt toszi hozzá, hogy így tehát a nevelész
is helyesebb volna mint a nevelő. 1841-ben l’aubner K. Mértaniban
(7) és 1842-ben (Athén. jan. 21) már a bölcsést el van fogadva. A
nevelésű pedig Lubrich kapta fel.
Bősz, mint főnév. „Javitási Marfűnknek gátja lehessen. (Pesti
Hirl. 1842: 23); és Széchenyinél 1843-ban : „inig lecsillapodik a fel
idézett bősz“. (Pol. ez. 1: 485).
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Bővítik—Butítani

Boríték még sem Ball., sem SimB. szótárában; először Kelemen
Bélánál.
Búbánat. A NySz.-ból kimaradt, noba MA. szótárában is inegran „algus" alatt, — Dugonics 1774 (Trója vesz. 166). „Bú-bánatid
miatt ha végét érheted": Iníbdnalos ugyanő nála 1798-ban (Szerecs.
1:13); búgond, búbaj ugyanő nála 1803-ban (Jolánka 2 : 203): „Vajon,
mit álmodtál Rása? Bú-gondot és Bú-bajt".
Búcsú-. Amadénál 1750 körül (Olcsó Könyvi 309: 339): „Ütött
már az óra Azon búcsúszóra". — Búcsúpohár Kisfaludy Károly 1826
(Fejér köpöny.); búcsúfény 1824 (Magányos sir); bucsuzászU 1829
fÉlet Liter. 5).
Budapest, Széchenyi 1831 (Vil. 331): „fővárostok nevét Buda
pestre kellene változtatni, inelly kevés év, sőt hónap múlva olly meg
szokottan s könnyen hangzanék mint Bukarest". — „Diese von Sz.
zuerst gebrauchtc líunennung von Ofen und 1‘fisth fángt an seit dem
Erscheineu des Világ gang und giibe zu werden* — mondja I’aziazi
a Világ fordításában (406 1.)
Bukni, Adami 1763 (Sprachknnst) sich neigen, beugen a jelen
tése. — Falliment machen jelentésben már Dugonicsnál 1798 (Szerecs.
1:841): „először szerencsések voltunk, az-után me.g-buktunk“. —
Elbukni, Kölcsey 1833 (Orsz. napi. ápr. 15): „a javaslat.. . szava
zatra jővén, elbukott“.
Buksi, Márton (1803) kopfbSnger; (1823) dickkopf.
Burkolni, Barótí Szabó Dávid 1784 (SzD.): „nyalábba, tsomóba
kötöz".
B. Bálintitt József 1784 (Kodrus 50): „Személlyedet búban
mi veszély burkollya ?*
Burkony. A múlt század harminczas éveiben nagy divat volt
a nőknél a „wickler". Ügy vélték, hogy kell rá magyar szó. Kunosá
nál a „szoknya" mintájára buroknya (Gyal. 1835); Fog. (1836) bur
kont/a. Tzs. (1838) burkony. Ez utóbbi megvan Aranynál is (Arist.
3:274).
Búskomoly, Kisfaludy Sándornál 1809-ben (Mind mimk. 8:187)
búskomor.
Butítani, Baráti Szabó Dávidnál (1784) am. tompítani, életlentteni; ugyanígy SL-nál hebetare, de itt stupefaeere is. Márt. (1807)
butitani, elbutitani: dumin inaohcn. — Elindulni, Páriz Pápai 1708

Bátor—Bünpör
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(PP.) torpescit.: „Ingenium socordiae törpescit: A’ restség miatt az
elme e l-b n tú lA NySz.-ból kimaradt.
Bútor, Deesy S. 1788 (Osmanogr. 1:73): „egy tehetős keres
kedőnek házi bútorát. . . három ’s négy száz ezer aranyakra könnyen
lehet betsülni“. Szétárilag már Baróti Szabónál 1792-ben, de még
bátyú, málha értelemben. — Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 161): „a szo
báknak ingó készületeik"; Mártonnál 1799 Hausgerüth am. bútor,
házibútor. Ugyanő nála (1803) „meuhle": házi eszköz, bútor-, „meubliren": kibútorozni, házieszközökkel kirakni v. megrakni; „mcublirung‘ : kibútorozás. — Felbútorozni, ausstafiren Tzs. (1835).
Búvár. Fölbuvározni, Geieji Katona István 1647 (Válts. I. Előszó b):
„felbuvározhatatlan tenger". A NySz.-ból kimaradt.
n.

Buzdúlat, Kisfaludy Károly 1820 (Iréné, ajánl.); buzdulatlan
i. (5:7). — Kölbnzdnlni PP. „inferveo”. A NySz.-ból kimaradt.

-

Buzgólkodni, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD.): „buzgólkodtam".
Ugyanő nála (1792) buzgódni is.

Bűn-, Márt. (1803) a Criminal-Gericht: biinös ügy töpiényszék, de
Criminalriehter: bünösügybíró, büniigybíró. Ugyancsak nála (1803) a
bűnbánót, btínbánatos is (Buss-szőnál): bünhely Szirmaynál 1806 (GIoss.);
bünrovns Kisfaludy Sándornál 1826 (Mind. inunk. 5 : 288); bünpör
ugyanő nála •1806-ban (Mind. műnk 8:677); bümpalástolás, Széchenyi
1833 (Stádium 185): palliatio eriminis. Törv. Msz. egyenest neki tulaj
donítja; bűntény, Hierolex. (1845): „rossztény, bűntény, kártény";
bűntett, Fog. 1835; büntet, Tzs. (1835). — Magában bűnügy Tzs. (1838).
Bünbocsánat, Geieji Katona István 1645 (Titk. 644): „a’ bűnbotsánatra szüksége volna". A NySz. nem ismeri.
Bünpör. Verseghy 1806 (Vö. NyK. 36:221). Ő ajánlotta c szót
a „causa criminalisl,-ra a Zalamegyei Tiszti Szótárt készítő deputatiónak s ajánlata el is fogadtatott (Zalam. Tszt. 1807). — A többi Tiszti
szótárak: „büntető por, büntető ügy, főbenjáró por, vérpör. fenyitő ügy,
büntetti ügynek nevezték, mig végre Fog. (DMM.) útján általánosan elfo
gadtatott. Kisfaludy 8. Munkái: 677 lapján a Ténypőr is föl van említve,
de ez nyilvánvaló tévedés. A íVny-titö) port olvasta valaki Ténypornak.
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Csáb—Csárdás

C s , C z.
Csáb, Széchenyi 1628 (í.ov. 145j: ,a külső csábnak feláldozza” ;
1830 (Hit. 139): „legbájolóbb csábok'.
Csafart, Széchenyi 1830 (Hit. 47): „öntartásunk mennél csafartabh“. Am. „affektált"
Csal-. Az így kezdődő példák sorát alkalmasint Kalmár György
kezdi meg 1770-ben Prodromusában (263): „Ményi szint mutat élté
ben e' világi fisal-ember“ ; csallép, Mészáros Ignácz 1772 iKartigám 91);
csahít, csalösvény, Márt 1823; műikért, Baréti Szabó D. (1792) és
Kisfaludy S. 1806 Mind. műnk. 8 : 680): ..lahvnnthus", mert egál
substantive is vétethetik, p. o. csalt vetni az alföldön cselt vetni. — Csal,
mint főnév, Széchenyi 1833 (Stádium 220); „ez felette nagy csal —
csalatkozás”, csalódás helyett; csalképzelet (Lót. 26 és ViL 182);
cealvéleméntf, 1835 (Hunn. 28 : ang. „fallacv"; csalkép, 1841 (KelN. 83}.
Csalit, Baréti Szabó Dávid 1784 (SzD. 11 ; „avar: mező, haraszt,
tsálit”. — A NySz.-ban csarita, kérdőjellel.
Csalódni. Már 1770-ben Szathmáry Pap Mihálynál (Hal. besz.
Gr. Kun Erzs. felett); „Nem csalódott e meg reménységed?” Ugyanígy
1774-ben ifj. Szilágyi Sámuelnél (Auszt. Pár. 56. 1.): „sokképen megtsalódhatik az ember?"
Csalogány, Horvát Endre „Árpádjában „csaló" értelemben
használja 1830-ban (31): „csalogány szorosokban vívni kéntelenek".
Kazinczy (1784, Lev. 61) talán nem is a csalogat igéből formálta a
„grasmücke" magyar nevét, hanem a népies csatokdnyt módosította
és ruházta fel más értelemmel. Pák Dienes szerint ugyanis (Vad. tud.
2 : 193) csalokány am. „csalóka", a mivel a madarászok a madarakat
lépre csalogatják. — A MNy. kérdésére Szentkereszty Tivadar Írja
( l : 143): „Nagyváradon a külvárosi lakosok általánosan használják a
csalokányt 1) a csapóajtós kalitkába zárt madárra, 2) a halászok
mürovarára.
Csapat, Márt. (1803) tsapat, seregtsapat: colonno.
Csapadék, Mannó Alajos 1842 (Orv. Vegyt. 246), Károlyi 1843
(Vegyt. 191): pmcipitatum. — Széchenyi (Pol. oz. 149) a „eotteriát"
akarta csapatéinak nevezni.
Csárdád, 1842-ben Írja Vachott Imre (Regélő 1:2 sz.): „mit
a széplelkü grófnőtől (gr. Károlyi Györgynótöl) már csak azért is

Csarnok—Cselszövény
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szabad igénylenünk, mert a mult évi (tehát 1841-iki) r.asino-bálok
egyikeben ő volt a legelső, ki derek hazánkba báró V. B. (Wenkheim
Béla) fölhívás ára, ezzel a még akkor szabálytalau társas magyar tánezot megkezdeni szíveskedék*. - Vachott Imre a „szabályos magyar
tánezon* az akkor fölkapott (Szőllősytől komponált) körtánezot érti 1
a „szabálytalan* magyar tánezon pedig bizonyosan a mai csárdáit. —
E szé (zenére értve) megvan szintén Vaehott Imrénél (Regélő, 1842,
ápr. 23): „nem fog ártani, ha Erkel úr az igazi magyar fajnak termé
szetét, szokásait, erkölcseit s csárdás zenéjét, mint lelke hű tolmácsát,
közelebbről tanulja ismerni*,
Csarnok, Baróti Szabó Dávid elevenítette föl 1779-ben (Pár. Máj.
1:133): „A' fa vedrek . . . Fel-vett tsarnak alatt hossza sorral . . .
magok közt legyenek állva” ; u. 1. a szótárban is: „ Tsarnok, Toraátz,
folyosó". 1784-ben (SzD.) is ugyanig}' magyarázva. — 1834-ben
Társaik. 409) csamokvár arn. citadelle.
Csata-. Csatatér, 1804-ből idézve az Irodalomtört. Közi. I l i : 425.1.
Horvát István levelezése P. Ilorvát Endrével ez. kéziratból (Nemz.
Máz. 1425. XH. Quart. Hung.): „Himfy is a véres tsata térről félre
vonodván, A’ susogó Patakok' menttóben nyögte szerelmét". — Előbb
csatapiajcz SzD. 1792; u. i. csatahely is; az előbbi 1791-ben is Szeitz:
Mérő-serpenyő 5!): „Azonnal ki-is állók a’ tsata-piatzra": csatamezei,
Kazinezy 1793 (Herder, Pár. 56); csatadal, Kisfaludy Sándor 1825
(Mind. műnk. 5:494): ,Ez a környékbeli nemességnek csatadala";
csatajel, Jelenkor ;1832: 13); csatazaj (u. i. 20); csatarend, Márt. 1803
(Linientruppen czikkben). — Csatakiáltás, Kisfaludy Károly 1819
;Ilka 2:4;; u. i. (3:8) csatalárma is; csatasík, csatavesz u. ö nála
1824-ben (Mohács).
Csatányos, Horváth Mihály (Magyarország függetl. harczának
története III: 568): éclatant. — Jósika szava
Cselekvény, Dugonicsnál 1806 (Szitty. 1:110) már „cselekedet,
tett* jelentéssel.
Cselekvényeseég, Kemény Zsigmond 1851 (Statustérf. 338):
„Széchenyi óriási cselekvényessége".
Cselszövény a „cselszövevény ” egyberántása, valamint a mivény
- ha igaz — a szövevényé. A PPB.-ból Szarvas idézte sővevényes
(Nyr. 15:366} sajtóhiba, PP. minden előbbi kiadásában szövevényes
van az illető helyen.
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Csempészet—Csillám

Csempészet, Sándor Istvánnál 1793 Lev. 372) „Blattomban való
kereskedés"; Márt. (1803) schleichhándler: „toppal kereskedő": Tzs.
(1835) „dugárkodás". (Vő. dugdrú).
Csend. Gyöngyösinél még nincs meg. Dugonics csempészte be
Gyöngyösi Cupidójába, „csendes kedve* helyett „kedves csendgyét*
Írván. Vő. MNy 1 : 423.
Csendélet, Jósika 1844 (Az élet’ utjai 174—175): „Ollykor a’
legegyszerűbb csendéletnek is megvannak a maga fénypontjai". —
— Szótárban Ball. (1846).
Csendülni, Széchenyi 1842 (KelN. 40): „csendülj te fölhevült
vér", csendesülj helyett.
Cseppenték, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:1021): „kenye
ret a’ Christns szerzése ellen tészta tseppentékvé változtatták*.
Cserény, Baróti Szabó Dávid (1792): „Tserény: fűzből, füzvesszőből, vitlából, szalagból fontt-, kötött kas, -kosár". Mártonnál
már 1800-ban is.
Csibor, Fábián József 1799 (Term. hist) dytisens és Földi 1801
(Term. hist.) hydrophilus; u. i. csíkbogár: dvtiscus, Bngátnál (Szóh.)
ez is, az is dytiscus.
Csigásat, Dugonics 1803 (Jolánka 1: 71): „Mihelyest több illv
csigák (Trochlea) öszszevétetnek: azt a’ moztont (Maohina) már így
szoktuk nevezni Csigásat (Polyspastus ".
Csikland, főnév, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1:522) idegcsikland;
(U. o. 438): kéjcsiklándtlay. Elvonás a csiklandozni igéből.
Csiholni és megosíkolni, Márt. (1803) streifen.
Csillagászat, Dugonics 1803-ban csülagodmánymk nevezi
(Jolánka 1:04): „Ha valaha csillagodmányomat (Astronomiam) magya
rul kiadom"; u. ö nála a csillagász: csülagodmányos; u. itt 1:70:
„a’ Magyar Csillagodmányosok (Astronomi)*.
Aranynál csűlagászni
is (Bolond ist. 11:24 vrs.): „8 ha csillagásztak, ő nézvén a csőbe
Sipkát akasztott más lurkó elébe". Vő. bányász és bányászni.
Csillám, Comeninsnál: „fényes bogarak avagy tsülámoku (NySz.).
— Utána először Géléi Józsefnél 1787-ben (Ifj. Rob. 69): „nézzetek
tsak az esttsillagra . . . szikrázó tsillámokat hány le reánk". — Márt.
(1803) csillánip: dimmer; csillám pedig schimmcr; fejér csiüámföld:
katzensilber. — Csillámlat, Zalányi P. 1774 (Belisarius 188).

Csillanat—Csoportosítani
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Csillanat. 1830 (Hit. ati): „egy szebb jövendőnek szép előjelei
s viUáinesillanatn jelenési": (Schimmcmde blitzerscheinungen a német
fordításban). Nem jutott szótárba.
Csillap, Dugonics 1795 (Jel. tört. 2: 55): „BuziUának csiUapjni“ ;
elvonás a csillapitMl. — Csdllapal 1798-ban (Szerecs. 1:160):
„A’ csöndösen fojó vizeknek csiUapatjii, látván".
Csillár, Kossuth 1843 (Jelent, az Iparmiikiáll. 42): „vilárlámpa:
lusterlampe*. De 1845-ben (Fog.) már „csillár: luster" is. — „Vilár,
luster" megvan Dali nál még 1890-ben is.
Csinosúlni, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.). — Széchenyi ked
ves szava (Vil. 10): főtől talpig csinosuk; (U. o 265): csinosult
magyar asszony; (U. o. 277): csinosbult külföld. Jelentése: „gebildet*.
Ugyanígy kicsinosult (Stad. 239) am. civilizált.
Csir ág. Állami 1763 (Sprachkunst) spargel. Alkalmasint hibás
olvasat a csíra többes száma helyett. Vü. Szarvas (Nyr. 17:216) és
Tolnái V. (Nyr. 31:149).
Csirázat, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. 1. házass. 123. vrssz.):
„Az bölcsőben látszik első csirázatja Kinek jövendőben lész szép
virágzatja*.
Csiszárkodás, Széchenyi 1831 (Vil. 318): „A csiszárkodás szám
ai an fogásai". A német fordításban: pferdemáklerei. Nem jutott
szótárba.
Csókdosni, Kazinczy 1811 (Töv. és vir. 32): „csókdossa homlo
kon"; esókdoz, Kisfaludy Károly 1827 (A két hajós): „könnyűded
habc8ökdozás közt*.
Csomósat. Baróti Szabó Dávid 1779 (Pár. Máj. I : 138).
Csónak. E bzó, a NySz. adatai szerint, nem volt tovább képezve.
— Csónakozni, Márt. 11800) tschinakeln, a hajóz analógiájára; a mai
csónakázni (Kazinczy 1788, Gessner Idyll. 128) pedig a hajókáz min
tájára lett Szótárban Fog. (1836'. — Csónakos, Dugonics 1803 (Jolánka
1:439): „ki-fizette a’ csónakost*. — Cs&mkász, Széchenyi 1830 (Hit.
00) : ,Az északamerikai hajós kitesz budai csónakászinkon". Az
utóbbi nem jutott szótárba.
Csoportosítani, Geidler József 1775 (Hadi oktatás 29): ,a’
Lovasságát öszve tsoportosithassa*. — Csoportosoilni, Benyák B. 1783
Okos elm. 64).
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Csőd—Czélzat

Csőd. Eleinte „pályázat“-ot, sőt „gyülekezet‘ -et is jelentett. így
pl. 1841-ben (Pesti Hirl. 6): „esőd a Nemzeti színház igazgatóságára*';
Kuthy Lajosnál pedig 1841-ben (Polg. Szóz.): „ünnepi csöd“.
Csődtömeg, Szalay Lászlónál 1837 (Themis 1:32, 33).
Csőr, Petényinek (Oj- M. Máz. 1850, 2 : 415) nem tetszik sem a
csőr, sem a csorr ; helyettük a nyilv szót ajánlja „;ad normám nyelv =
nyolő; nyilv = nyíló), mintán a madárorr legfőbb működését annak
nyílása eszközli-.
Csörtetni, Márt. (1803) rauschen. Krcszn.-ncl facit nt strepat.
— Ball. (1857) klirren, rasseln.
Csúcsosodni, Sándor István (1808) cnspidari; ugyanitt csúcsasítani: „accuminare, cuspidare*. Ez SzD.-nál (1784) csúcsásni. — K i
csúcsosodni megvan SzD.-nál, Kreszn.-nél, de azóta minden szótárból
kimaradt. Üjabb időkben a hírlapok nagyon fölkapták e németessé
get: „a dolog oda csúcsosodott ki“.
Csúcspont, szótárilag először Toldy (Mszt. 1858): schoitclpunkt.
Ball. (1864) „Zenith* is.
Csunyulni. KUstmyúlok: exsordesco PP. (1708). — A NySz.hól kimaradt.
CsuBzamat, Dugonics 1798 (Szeress. 1: 251): „(valami különös
csnszamattal) korösztül-liasittyák a' levegőt* ; csuszamatos ugyanő
nála 1810-ben (liadnai tört. 13): „az ót csuszamatossá változott*.
Csüggeteg, Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szer. 6): „bátorítja
csiiggeteg érzeteit".
C záf fn. Jelenkor (1832, 2 : 472): „Ezen egyszerű elbeszélése a’
dolognak az egyetlen czáf, mellyet ama’ rágalomnak ellenébe kell
szegezni-. Elvonás a czáfolbíA. Fölvette Tzs. (1838) is.
Czél-. Czéllövés: sebeibensebiessen; czélpont: kom Márt. (1803).
Czéliránytalan, Kölcsey 1832 (Országgy. napló, deczember 26):
„az újságot pedig ily országban . . . vzéliránytalannak vallá*.
Czélszerű. Kölcseynél 1832-ben (Országgy. napló, deczember
21) czélszerinti: „Széchenyi kezdett valami . . . czélszerinti dolgozás
ról szólani*.
Czélzat. Czclozat alakban Németh Antal 1776 (Trója királynéi
25): „Az egész pokolnak pogányságra agyarkodó tzélozattyát*.

Cziezoma—Czukrozni
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Cziezoma, Szerencsi Nagy István 1783 (Barát*, okt. 43) Izüzomu.;
ugyanitt tiitzomázni. Márt. (1803) ara. géziére. — A NySz. bán csakis
csicsoma.
Czikkelyezni, Medgyeei Pál 1640 (Szent Aty. Öröme 167): „az
negyedik Tzikkelynek megtzikkelyezéaében be-is fogom hozni". A NySz.ból kimaradt.
Czikkíró, Fáy András 1842 (Kel. nyug. 50).
Czím. Benyikn&l már 1780 körül (Ny. 30 : 472) Uszlczím : titulatora. Döme Károlynál 1788 (Magy. Slúz. 1 :393) czimezet, Márton
Istvánnál 1793 (Phacdr. 377) ezímezia; Márt. (1800. czimel ara. titu
lál, de ez nem kapott lábra. Czimkép már 1789-ben Andrád S.
(Anekd. I. Rév. XXVII.): títelknpfer. Szétárilag Márt. (1823 vignette). —
Czítnszerep 1835 (Munkácsi, Füzérke).
Czimerlet. A Bécsi cs Münch. Codcxbcn am. czím. Széchenyi
nél, alkalmasint Helmeczy tanácsára, am. czigér (Vil. 162).
Czlmlap, Barczafalvi (Dug. Följ. 37): „Már csak láttára is Etelka
czimjének, s majd még sokkal inkább az ugyanazon czímlapon állé
szerzér (auctor) nevének . . . neki pezsdültek . . . érzéseim". —
Ugyancsak Dugonicsnál a Gyöngyösi-kiadás bevezetésében 1796-ban
gyakran. — HomlMevél is járta ebben az időben Titelblatt értelem
ben (Magy. Máz. 1788 :661).
Czimtábla, Jelenkor (1833 :154): „Kalmárok ’s boltosoknál ’s
egyéb középületek ’s helyeken is nem magyar feliratok, czimtáblák
és jegyek láthatók".
Czinezér. 1801-ben Földinél (Tcrm. hist.) a „cerambyx" magyar
neve czin-czinbogár, „mert ezinezogó hangot ad*. — Czinezér vagy Frivaldszky Imrétől vagy Hanák Jánostól 1845 (Term. rajz 59j: „nevét
a ezinezogásátél vette". Igazság szerint cziwzárnab kellett volna elbér
málni, csakhogy' ez egy népfajt is jelent nyelvünkben.
Czukráez, Széchenyi 1830 (Hit 161). Alkalmasint Helmeczy
szava. Előbb : ezukros és cznkorpék is. — (Izukrdszda megvan Kele
men Béla szótárában (1897).
Czukrozni, Thomas János 1763 (Franczia Nyelvmester 1: 209):
„sumer". — Előbb s utána is sokáig nádmézelni-1 mondtak* SzD.
nem ismeri, csak Márt. (1803).
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Dal—Dics

D.
Dal, Geleji Katona István 1647-ben (Válts. 2:1278) a követ
kező közmondást jegyzi fö l: „A ’ bor hajija a' vendégségben a dali,
a’ mint szállnak'. Megvan Gyöngyösinél is 1693-ban (Kern. Ján. 36):
.kedves dalat mondgya jó reménnyel". VO. Nyr. 31:169 és 32:501).
-dal. Hordái, Kazinczy-Aszalay' 1793 (Lessing mes. 22): .a- víg
Bor-dalt inkább érdemli"; tánczdal Hasznos Mnl. 1829 (152)
Dalastyán, Knthy 1847 (Hazai Rejtelm.* 2:350): „Épen egy
dalastyán nyujtogatá gégéjét a színpadon, kapkodva a néhai torok
hangok után". Jelentése agg énekes, készült a hadastyán példájára.
Daljáték, Jelenkor (1832:175) opera jelentésben.
Dédelgetni. — Didelni, Pcretsenyi hagy L. 1820 Ovidins Enyelgései (183): „dídele lanyha tüzed“.
Délkör, Dugonics 1784 (Tud. 2:31) : „Egy Dél-kör alatt, sub
eodem meridiano". — Délpont, Márton István 1796 (Theol. Morál Elöb.
33): „Az Igazság napja a’ Délponthoz közelebb jővén .. .*
Derengeni, Király Pál szives sorai szerint Abaújban közönsé
ges szó. A MTsz.-ban nincs meg.
Dermedezni, Széchenyi 1831 (Vil. 52): „hazánk mély álomban
dermedező gyenge léte". Vö. áradozni.
Derület, Kónyi János 1774 (Abelhal. 7): „tsendes hajnallásnak
derületén".
Diadal, Barőti Szabó Dávid 1780 (Pár. Máj. 2:124): „Nagy
kárban telik e diadal*. Diadalos, Széchenyi 1841 {KelN. 14); Fog.
(1845): siegreieh. A diadal mintájára Széchenyi 1830-ban (Hit. 62) a
hiedelmet hiedel-re, Fog. 1835-ben (Mszk.) a jövedelmet jövedel-re,
Bugát 1843-ban (Szh.) a hatalmat halai-ra akarta rövidíteni.
Diadalm atlan, Széebeuyi 1833 (Stad. 27). Nem jutott szótárba.
Dics-. „Dies ist ein von Verseghy geschaffenes, von mir nie
gebrauchtes Wort, statt dicsőség“ — mondja Kazinczy (Lev. 12:270).
Kazinozv azonban kétszeresen is téved: először is abban, hogy a
dics szót Verseghy csinálta (hiszen megvan már 1760-ban Adaminál):
másodszor pedig abban, hogy fi a dicset soha sem használta. Dehogy
nem használta! Ossián énekeiben (Műnk. 1815, 6:171): „Megtért s

Díjazni—Dolgász
dicsében téré vissza!* — Dicsbestéd, Somogyi Gedeon 1819 (Magy.
Verselés VIII)'; dicskör, Kuthy Lajos 1841 (Polg. szóz. 88). Dicstelen,
Verseghy 1806 (Aglája 155).
Díjazni, Hierolcx (1845): praemiare, munerari, taxare.
Dísz, Sófalvi József 1777 (Oecon. vit. hűm. Ajánl V.); „az em
beri léleknek amaz első rendű díszét". — IKaztdmítcni, Kónyi János
1774 (Orfeus és Eur. Rövid summa): „ki-inencllen végetlensége igen
disztelenitené". - Geleji Katona István 1645 (Válts. 1:8BG) megdíszteleníteni. — Ez a NySz.-ból kimaradt. — Eldiszteleniteni, Kazinczy 1788
(Gessn. id. 132).
Dísz-. A mai díszání (galanterie-waare) Márt. (1803): pompa
portéka. pompa-miv, ékes mív; Márt. (1823) ékességbeli portéka;
Tzs. (1838) ékszer-árú, noha Tzs. (1835) már dismní. Dísztárgy, díszvirág Márt. (1823); díszfok, Széchenyi 1831 (Vil. 272): „meg nem
ismerhető díszfák™ virulna fel*. Díszpéldány, Társaik. 1834 (184)
Diszörség. Az „ehrcnwacho" Márt. (1803) pompastrázsa, pompa-őrálló;
1823-ban becsületbeli őr, rangőr s végro Tzs. (1835) diszörség, noha
még 1842-ben (Pesti Ilirl. 251) „tiszteleti őrség" is. Díszruha, Máit.
<1803) pompaköntös.
Díszelegni, Kovaesóczy Mihály 1828 (Varázs-rózsa 3): „bámulandón diszelgj bájkecseddel".
Díszlet, Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szer. 5): „a’ viruló ter
mészet felséges díszletében a lelket csendes iniádásra gerjeszti*. —
Széchenyi 1830 (Ilit. 73) : „annyi díszlete — successusa — van.
Divat. Divatárué, Sándor Istvánnál 1793-ban (Lev. 344): „módis
kalmár". — Divatbáb, Vajda Péter 1834 (Legszebb leány 154); divat
ruha u. i. 155.
Divatolni, Széchenyi 1828 (Lov. 47): „Szebben virágoznának
és dteoíoinának*. — Divatos 1831 (Vil. 162). — Divatlanság 1830
(Hit. 145): „Ez legfőbb oka a magyarság divatlanságánsdc
Divatosáig, Fáy András 1829 (Élet Literat. 82): „ezen diva
tosság (ha úgy szabad neveznem) nem mindig biztos mértéke az
írói-érdemnek*.
Dobhártya, Márton Istvánnál még füldobhártya 1801 (Német
rúd. sztr.), ugyanígy Márt.-nál is (1803).
Dolgász, Széchenyi 1831 (Vil. 275): „a mit a német GeschaftsSmv: Nyelvújít. Szótára folyt.
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Domborítani—Dtth

maim szóval fejez ki s mi tán dolgász névvel mondhatnék". Vö.
művész.
Domborítani, domborulni, Baróti Szabó Dávid (1792).
Döbbenteni. Megdöbbenteni, Kovács János 1742 (Continuat. a
Magy. Chron. 2:25); „az. Fő rendeknek sziveket annyira meg dfíbbentette", — Megdöbbenni, Kovács János 1746 (Hadi exere. 97): „a’ maga
nyája meg-döbbenik“. — Döbbenet Aranynál.
Dőlevény, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:778): „A’ minémii okoskodásokkal pedig a’ Lutheristák az ö dilevény értelmeket
támogatják, igen híngák". Nála am. diilékeny, hajló. — A NySz.-ból
kimaradt.
Dölyf. Erre a mintára Pák D. (Vad. tud.) az asthmá-t, a „gBthfis"bői elvonva, göthneb akarta nevezni.
Dönteni, Csúzy Zsigmond 1724 (Tromb. Czíml.): „harsogásával
döntögeti“. — Ledöntögetni, Horvát József 1764 (Emb. okoss. 188).
Ügydöntő, peremptoríus Pauly 1827 (Polg. 19); perdöntő, Pesty
Frigyes 1867 (Törv. tud. Ért.).
Döntvény, Kossuthnál már 1842-ben (Pesti Hirl. 717): dönt
vénytár
Dőre, Horvát József 1764 (Emberi okoss. 148): „Harag a’ döréket okosakká teszi". — Dőrülm, Baróti Szabó Dávid 1792 (285).
Dörgedelmes, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 909): „B. úr a Jelen
korban a Pesti Hírlapnak ugyancsak dörgedelmes, morgadalmas lándsával nekiugrat".
Dugaos, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „Dugats: dugó, dugasz.
Bé-dugatsolni*.
-dús. Efféle németessegre az első példák: Kovacsóczynál 1828
(Varázs-Rózsa 17) virágdús; Uelmeczynél 1832 (Jelenk. 124) aranydús;
Kossuthnál 1841 (Pesti Hirl. 1) áldásdús -, (u. i. 149. 1.): hajlamdús;
1842 (255. 1.): eredménydús; 1843 (25. 1.): érdek és érdemdús, sőt
1842 (724.I.) Kazinczy Gábornál még számdús is. — Tettdús, erénydús,
Hetilap 1847 (1209); Széchenyinél (KelN. 172) szeretetdús, (Ak. Évk.
6 :71) szellemdús ; Aranynál (Aristophanes 3 : 277, 306) nyájdús, szag
dús, talán csak tréfából.
Düh. Megvolt már a codexck korában A Festeticse. (74):
„Mykorth haragodneyeek ew dwhewk my reánk": cum irascetur furor

Düledék—Egyedüli
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eornm itt nos. A NvSz.-hól kimaradt. — Ügy látszik liaróti Szabó
Dávid elevenítette föl. Ugyanő nála („ádász" szónál, SzD.) dühíteni is.
Düledék, Molnár János 1760 (NySz.) és Dugonics 1788 (Etelka
1. előszó). — Kisfaludy Sándornál dőlik is 1826 (Mind. műnk. 5 :170):
„süllyedésük dölthi\
Dülöngélni, Dugonics 1798 (Szerecs. 2 : 238): ,,a' hasáboknak
már eme részére, már amarra düllöugélt". — A nép nyelvéből.
Dültbetű, Márt. (1803) Cursivschrift.
Dzsidás, Zalamegye Tiszti Szótára (1807).

E, É.
Ébredség, Széchenyi (Hit. 148 és Vil. 47): „a kakas a lelki
ébredség példázója"; ugyanő nála 1828 (Lov. 191) éhrelem: „félbe
nem szakasztott vizsga ébrelemmeh — Lélekébriiltség, 1834 (Társaik.
211). — Kiébredni, 1843 (Pol. ez. 1 :503): tévedéseikből kiébredve,
hibáikat elismerve. (U. o. 2:64) kiéberedve is.
Édelegni, Verseghy 1806 (Aglaja 178): „Nyájasan édelegtek ..
az esti hüs szelek".
Égény, Bugát 1833 (Orv.): aether, naphta. — Széchenyinél 1835
(Pol. ez. 1:102 és KelN. 78): tüzelő szer. F.z utóbbi jelentésben nem
jutott szótárba.
Égevény. Égevényes, Baróti Szabó Dávid (1792): „p. o. föld,
mellybenn az apró kővetsek szárazság idején mindent ki-sütnek,
égetnek". — A nép nyelvéből.
Egydedség, Széchenyi 1830 (Hit. 147): „az öltözeti egydedség",
aniformitas.
Egyed. A Debreezeai Gramm. 1795 (263): „egy-ed. Nints meg.
Ezt tenné : unitas, mint hatod, huszad, század; és fel lehetne venni".
— Egyediség, Eáy András 1842 (Kel. nyug. 65) indívidualitat.
Egyedüli, Kunoss 1834 (Szf.); ugyanitt egyedüliesen is. A Phil.
Msz.-ban (1831) „aolitarius: egyedüles. egyedúletes". Ugyanígy Széche
nyinél (Vil. 56) egyedüles ember: ein einielner; Vil. (137): „értelmi
28*
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Egyenlitgetés—Egyetet

súly egyedüles valódi felsöbbség e világon". — Bngát (Szh.), hihető
leg a magános, különösre gondolva, megjegyzi: „non egyedüli, séd
potins egyedülös diccndnm fórét".
Egyenlítgetéa, Széchenyi 1838 (Pol. ez. 1:389) am. nivellatio,
Egyenlősíteni, Geleji Katona Istvánnál 1645 (Titk. 117) a proportio am. egyenlősithetöség : „nints semmi olly proportio azaz egy’benvethetoség, avagy egyenlősithetöség*. — Géléi Józsefnél 1787-ben
(Ifjabbik Robins. 67): egyenlősítő karika (aequator). Szótárba csak
későn kerül. Egyidejűleg Fog. és Hierolex. (399) 1845-ben, előbb
eyyenlőzni Tzs. (1838). Koznia Andornál 1901-ben (Bp. Szemle) egyenEgyenlőtlen, Geleji Katona István 1645 (Titk. aj. el. 19): „két
kálón állatú egyenlőtlen Isteneket... imádnak"; igen sokszor hasz
nálja ; egyenlőtlenség ugyanő nála 1645 (Gramm. 2:25): inaeqnalitas. —
A NvSz.-bóI kimaradt. Kedvezőtlen, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 62)
kedvesetlen: „a kedvezőtlen (unparteisch) Hadi Törvényeknél*; Márt.
(1803): „splitterriehton: kemény és kedvezetlen megítélése valakinek*.
Egyenruha, Helmeczy 1836 (Jelenk. 203), Kossuth 1841 (Pesti
Hirl. 4): „divatfeszes katona-egyenruhák* ; Kisfaludy S. 1830—40
közt. (Mind. miink. 7:417). — Formaruha, Decsy Sámuel 1792 (M.
szent korona).
Egyensúly, Szcohcnyincl 1828-ban (Lov. 161): „mindent leg
szebb rendbe s legnagyobb eqyenlö súlyba hoz*; de már 1831-ben
(Vil. 87): „mig tökéletesé egyensúlyba holyozkedik*. Egyensúlyozni,
Magvasy Károly, 1841 (Pesti Hirl. 371): balanciren. Torna-műszó.
E gyes szám, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 34): „Az
Eloah pedig az egyes számban igen ritkán találtatik*. — ü. i. sokat
jegyző szám, több számra mutató ige; de már ugyanő nála 1640-ben
(Szent Atyák Öröme 131) többes szám is: „többes számmal mondta
volna ki".
Egyesület, Vajda Péter 1837 (Pest. Lev. 2:111): „az ame
rikai egyesületek (értsd: az Egyesült Államok) lakosai*.
Egyetem, Dugonicsnál 1774-ben (Trója vesz. 108): „Egy helyen
lesz osztán bóldog maradásod, ’S az Isteneiddel egyetem lakásod*.
Jelentése a régi: egyetemben — Márt. (1818) „convictus: együttélés,
egyetem“. — Fog. 1835 (DMM haeres nniversales: egyetemi örökös.
Széchenyinél legtöbbnyire „nniversum* értelemben: „az egész egye-
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tem csiif mystificatio volna" (Hit. 140); „az egész egyetem rugói,
lánczai* (lüt. 111) sth.
E gyetem i nyilvános rendes tanár. 1829-ben még ig y :
„A Tudományos mindenesség közönséges és rend szerint való okta
tója". (VŐ. Schuster, Syógysz. Ért. 93).
Egylet, Széchenyi kedves szava, mondja Toldy (Nyelvi Ért.
IV.
8: 201. Petr. Horváth Lázárnál 1841 (Pesti HirL 448) megvan már
a müegyU.
Egynemű, Geleji Katona István 1646 (Titk. 356): „Magával
egy rendi és nemű teremtetett Angyal" és (357): „több Angyalok
fi vélek egy neművek". — PP.-nál is 1708): „eonjugata: egynemű
igék". — A NySz.-ban nincs meg.
Egységes, Geleji Katona István 1645 (Titk. aj. el. 19): „Mi
vagyunk igazán az Unitáriusok azaz Egységesek, ’s nem fik". —
Más jelentésben u. i. 103 is: „egyzéget azaz siiuplicissiwa". A NySz.ból kimaradt. — Nála van különben kettüaéges is: binarius (Titk. 878).
Egyszerű, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 19): „az abbanvalo kftlimbscgckct mutattyuk meg; miképpen állyon tudniaillik
ugyan azon egyszerű, örök es születetten Isteni Állat mindenik Sze
mélyben". Itt tehít már simplex jelentésben. Ugyanő nála 1650-ben is
(Dialógus Politioo ecclesiasticus 123): „Az Presbyterek hivatallya-is
kétfelé, eggy szerű és tűbb szerű". — A NySz.-ból kimaradt.
E gytő l egyig, Kölosey 1832 (Országgy. napló, deezember 16):
„én egytől egyig kitaszigállak". Báróti Szabó Dávidnál: végiül végig.
(SzD). — Vö. MNy. 3 :144.
Együgyű, Pázmán ebből ie.gyügyüü igét formált (NySz.).
E gy ülni. Egyíieni, Geleji Katona István 1645 (Titk. 726):
„hamissan egygyiti, a' vagy képzi egynek lenni". A NySz.-ból ki
maradt. — Egyillni Verseghy 1806 (Aglaja, A nefelejts): „Két csöppet
láttam. .. együlni"; ugyanő nála eyyit is, 1791 (Egy jó szívből költ
szatíra!: „kár, hogy sok borssal egyíti“.
Egyuttmunka, Széchenyi 1831 (Vil. 04): „mindnyájunk együttmnnkája által". Még nem jutott szótárba.
Egyvéleményüség, Széchenyi 1831 (Vil. 169): „érezni a
férfiúi egyvéleményüség melegét". Jelentése: következetesség". Nem
jutott szótárba.
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Éjnapegyen, Apáczainál 1653 (Encycl.) az acqninoctium nap
éjegysét) ; M. Hlrm. (1781:191) nap-éj egyenlősége ; Bugátnál 1836
(Tscharn.) éjegyen; Tzs. (1838) napéjegyen.
Éjsetét, Dugonics 1780 (üliss. 94): „Éj-setétté teszi". Ugyanő
nála evetkönnyűség 1808 (Szitty. tört. 2:99).
Éjszaki fén y, M. Hirrn. 1780 :176 : „Deákul aurora borealisnak
(ejszaki hajnalnak) neveztetik. Magyarul talán helyesebben éjszaki
verességmí mondhatjuk". — Márt. (1803) éjszákrőt is.
Ék, Baróti Szabó Dávid 1777 (Uj mért vers. 18): „Éljen azért
Erzsébeth egész Wirtth éke sokáig"; felékülni Dugonics 1788 (Etelka
1: 52): „a’ Természetnek és a’ Mesterségnek különös javaival feléknll
Kis-asszony"; ékitvény Bajza 1830 (Külf. Játéksz. 103.): ékitvény-szer"
annyi mint éltszer.
Ékezni, accentuiren Révai 1778 (Magy. Alagy. előszó): „Azonbann a' kettős mással-hangzók (oonsonantcs) előtt valók bátor ne is
legyenek meg-ékezve, hosszasaknak fognak mindazonáltal tartatni" ;
ugyanő nála u. i. ékezetlen, is : „a’ szó-végén ékezetlen, a' vagy-is
rövid magánhangzó utánn nem kettős a’ mássalhangzó". — Beékezni,
„einkeilen* Dugonics 1803 (Jolán. 1:92): „És noha bár mindenütt
ly bötiit bé-nem-ékezhettek-is, de hé-ékezték ezekbe az l bötüf. —
Ékkő, Széchenyi 1830 (Hit 148) „boltozat, melynek ékköve nincs:
schlussstein".
Eladósulni, Fáy András 1862 (Elszegényedések 23): „Könnyen
fillig sülyedhetnek nagy kamatú törleszthetetlen elodóaiíMsokban".
Adósítani, noha MA. PP. szótárában s Geleji Katona Istvánnál 1645
(Titk 30) is megvan, a NySz.-ból kimaradt.
Elbeszélő költészet. Úgy látszik, hogy ez az elnevezés
Hunfalvynál fordul elő először 1842-ben. Ugyanis Aristotoles Poéti
kájának fordításában mondja: „Azt hiszem epopoeát legjobb elbe
szélő költészetnek fordítani" (Kisf. Társ. Évk. 3:150).
Elbomolliatatlan, Széchenyi 1831 (Vil. 56). Még nem jutott
szótárba.
Elbonczolni, Széchenyi 1831 (Vil. 1): „míg (a hon) elbonezolt
részei Buda s Pesten nem egyesülnek". Még nem jutott szótárba.
Élczelődni. Szótárilag Kelemen Bélánál (1897) először.
Eldőd, Baróti Szabó Dávid 1788 (Magy. Mus. 28): „Hol vagytok
Nemes Eldődink?"

Elégületlen—Elfogult
E légületlen. Az elégedni, elégíteni megvan a régi nyelvben is
(NySz). Elégült. elégületlen a szótárak közül először Tzs. (1835). Ér
dekes Széchenyinél 1835-ben (Hunn. 175) megelégülcllenség és Fog.
nál (1836) elégületlen a. m. nnziifrieden és elégüülen a ra. missvergnügt. Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1:351): „megelégültlen házsártos";
(u. o. 36u) „elégülj meg ezzel“.
E legy, fn. Adatni 1763 (Sprachkunst): vcrmisohung. Előbb csak
melléknév.
Élemény. Élelmény alakban Zalányi Pétor 1774 (Belisarins 183):
„Kétségkívül igen rósz dolog, hogy légyenek ollyan emberek, kik
az ő élelménycknck minden költségét másokra vethessék” ; Hőnyinél
is 1786. (Paraszt emb. 11, stb.)
Élengeni, Kisfaludy Károly 1820 (Iréné): „mclly fertelem között
éleng sz— Vő. diilöng, mereng, ömleng stb.
Élesz, Geleji Katona István 1649 (Válts 3 :827): „egv-más ellen
való gyomor-béli halálos gyűlölségnek, és majd letsendesittethetlen
zenebonának ékesévé tővé'. Elvonás az éleszt igéből. Vö. támasz,
tapasz, rekesz stb. — A NySzból kimaradt.
Élet-. Életmód KoUáriea Joákim 1764 (Phiiothea XXU.); életidő
Márton István 1796 (Tkeol. Morál 470); életfonal, életnem, előtörténet,
élelvég Márt (1803). - Életjáradék Fog. (1845), de ugyanő nála
előbb életbér Jogt. (1842), a Jelenkorban (1836: 102) életdij. —
Életkérdés: Jelenkor 1833 (11:420). — Széchenyinél (Vil. 82): életkellem, (Vil. 120): életrajz, (Vil. 89): élettudomány, (ViL 176); életszikra,
életkérdés (Akad. 21); Bngátnál 1833 (Orv.) életrend.
É letbe léptetni. Széchenyinél 1831 (Vil. 273) sőt meg 1843
(Pol. ez. 2:97) is életbe hozni, de ekkor már (U. o. 101) életbe
léptetni is.
Életjelenség. Kisfaludy Sándor 1824 (Mind. műnk. -2:334);
Bárőtzinál 1774 (Kassándra 7:86) élet jelensége. Ugyancsak Kisfaludinál éktkedv fid. h. 1:70) és életveszély 1825. (Mind. műnk. 3:433).
Életunt, Kisfaludy Károly 1827 (Leányö. 1: 6): „valami élet-unt
agglegény mellé nem való“. Előbb csak: élete megunt.
E lfogódni. Andrád Sámuel 1789 (Anekdoták 1:6): „A Tyrannus
úgy elfogódék ezen a' ritka hűségen való tsodálkozás miatt”.
Elfogult. Széchenyinél 1828 (Lov. 91) még elöelfoglalás am. a
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mai elfogultság; de már 1830 (Hit. 111): „annyi elfogultság g elő
ítélet van köztünk; (Vil. 169): ha nem lágyvelcjüleg vagy elfogultlag
ítélünk” ; (Vil 189): „az elfogultlan olvasó” és 1838 (Stad. 1.): „elfoguitlun barátságos tanácskozás” ; de már 1841 (KelN. 241) elfogu
latlan is. Maga a különben sehol nem található fogúim ige is megvan
Széchenyinél (Vil. 152) „mert a dolog ellen fogúivá s így vak vagy*:
gégén die Sache eingenommen.
Elfohászkodni. Széchenyi 1831 (Vil. 38); „szolid áhítattal
elibhászkodott imádság*. — Nem jutott szótárba.
Elhamarkodni. A codexek korában a. m. „gyorsan elszaladni*
(NySz.). „Obereilen* értelemben Tzs. (1838); ez azelőtt elhebehurgyálni (Tzs. 1835).
Eliszonyulni. Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2: 178).
E lítélni. Kógi jelentéseit 1. NySz. — „Verurtheilen* értelemben
Tzs. (1838); ugyanez Márt. (1823): „kárhoztatni*.
E lizetleníten i. Széchenyi 1830 (Hit 119): „elegek . . . a
legserényebb kereskedőt is elizetleníteni*. Jelentése: „disgnszLálni*.
— Megvan Faludinál is, de más jelentésben (NySz.)
Éljenezni. Kölcsey 1833 (Országgy. napló január 31): „Mindezek
elegendőképen megéljeneztetvén, dictáltatni rendeltettek*.
Elképzelni. Kazinozy 1790 (Hamlet, Prónayhoz): „képzeld-el;
hogy bé-nyújtó Levelemet Koronánk őrizete után azon szobában írom*.
Elkeseredni, a régi nyelvben a. m. a mai „elszomorodni*.
Az „erbittem* (NySz. és Márt 1803 és 1828) nekikeseredik-, de ugyanez
már Kölcseynél 1826 (Élet. Litorat. Kömer Zrínyijéről) „portáinkat a
kritikának akadozásaival az elkeseredésig kinzottad*. Határozottan
verbütem jelentése van azonban az elkeserit-nek már Névtelennél
1792 (A Magy. Tört Höv. Kajzolattya 142): „Ezen . . . békesség
kötés . . . igen meg-háboritotta azokat . . . e' féle okok annyira
elkeserítették minnyájokat; hogy . . pártos gondolatokat forraltak*.
Ellen-. Ellenbizonyság, Cantus Catholici 1738 (183); ellenzár
1786 (Nyr. 30:94); ellenoldal, ellenszög Dugonics 1784 (Tudák. 2:29
és 63): ellenvékkedés Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszor. 1:64);
ellenrész, ellenirás, ellenmás Márt (1803); ellentámasz Márt. (1818);
ellenmdsolat, ellenerő Márt. (1823). Ellenméreg Kisfaludy Sándor 1801
(Mind. Műnk. 1:48). — Ellenpárt Kisfaludy Károly 1828 (Vérpohár);
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cllcnkad u. őnála 1823 (Erzsébet); ellenjegyzet, ellenszavazó, Kölcsey
1833 (Orsz. napi. máj. 15. és jul. 5.). Ellenzálog Széchenyi (VII. 52):
gegenpfand (Ball. NMagy. Szt. 1854). Magyar szótárban még nincs.
Ellcnindítvány, ellenpróba Ujyáry szótárában (1898).
Ellenes. Bugáinál 1833 (Orv.): lázellenes, gutacllenes, hurutellenes, görcsellenes, lobellenes, riihellenes; Pesti Hirl. 1843 (lő):
netnzetellenes, Hierolex. (1845) alkotmányellenes.
Elleneskedés. Széchenyi 1831 (Vil. 345): „ősi elleneskedésint,
mellyek a hazát anyiszor gyászba horiták". — Nem jutott szótárba.
E llene szegezni. Sófalvi József 1777 lOecon. vit. hűm. B2);
„minden ok nélkül né szegezd ellene magadat az 8 kívánságának".
Dugonics 1795 (Jel. tőrt 2 :240): „Gyakorta ellene-szegezte magát . . .
rendeléseinek*.
Ellenhatás. Széchenyi 1830 (Hit. 164): „Actio — hatás, reactio —
ellenhatás1; (D. o, 180): „mennél erősb a hatás, annál hathatósb az
ellenhatás“.
Ellenkezet. Gyöngyösi 1683 (Thököly házasa. 155.): „Trója
alatt az hol sok ellenkezőiben kellett lenni*.
E llenkezőleg. Geidlcr József 1775 (Hadi okt. 85); nála
repugn&nter. SzD.-nál 1792 (SzD.): „Ellenes, ellenkező. Ellenesen
esett: ellenkezőleg"; Sándor Istvánnál (Told.) contrarie, repugnanter,
a diametro” ; de azért Márt.-nál még 1823-ban is „im gcgentheil:
ellenben, sőt inkább“. — Kunosénál 1835 (Gyal.) „au contraire —
Az „ellenkező" régi jelentését l. NySz.: ellenkező ember" stb. Ellen
kező Geidler Józsefnél 1775 (Hadi okt.) mindig am. „ellenfél”.
Ellenmérő. Széchenyi 1830 (Hit 146): „ki az ellenmérő ser
penyőbe tudomány- vagy érdemsúlyt vethet". — A franczia „contrebalancer“-ra gondolhatott. Nem jutott szótárba.
Ellenőr. A controleur Mártonnál (1803), számtartás-vizsgáló;
u. o. „ gegenschreiber" szó alatt visszás számtartó ; Zala Tiszti Szótárá
ban cllenvigyázó, Baranyáéban ellenes; Kisfaludy Sándornál (Műnk.
8:674) viszontvigyázó is. — Ugyauitt meg van említve (735), hogy a
M. Tud. Társ. Rendszabásainak tárgyalásakor 1828-ban Kisfaludy
Sándor ajánlatára fogadták cl az ellenőrt. - Ellenörség, Balli (1857).
Ellensúly. Ez Márt. (1803) „fontmás”. Ellensúlyozni Széchenyi
1847 (Progr. Tör. 37).
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Ellentétes—Elint
Ellentétes. Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1:459).

Ellenti. Széchenyi kedvelt szava: Jó-ellenti gát” (Vü. 94);
ellcntiség (Vil. 100 gehassigkeit); „megbocsátandja ellentemi indulatoskodásidat” (Vü. 186: deine leidenschaftlichkcit gégén mich);
bátorság-ellenti (Vil. 273: sicherheitswidrig); lecsület-ellentiség (VÜ. 279:
ehrlosigkcit); törvény-ellentiség (Vil. 256: gesetzwídrigkeitl; „pénzállapotunk ellenUnkisége ránk nézve mily nagy kár” (Vil. 118): „clödink
vad és kaján egymás-ellentiségeknek tulajdoníthatjuk (Hit. 233).
Ellenzék. Márt. (1803) az oppositio (parlamenti értelmében)
ellenkozö fél; 1807-ben ugyanígy. 1823-ban wiedcrsetzungspartei:
ellenkező rész, ellenfél. Széchenyi 1830 (Hit. 27, 30, 32) ellenzésnek
nevezi; ellenzéken pedig 1831-ben a mai „ellentét”-et érti: „ellen
zékben állanak a sokaság bévett szokásaival” (Vil. 284).
Elmagyaratlonodás. Széchenyi 1831 (Vil. 13): „a lassú, de
mindennapi elmagyaratlonodás'.
Elme. Legelső összetétele valószínűleg az clmevülongás Tiszti
Lászlónál 1653 (M. Mars, 9 : 28): „Sok elmevilongás s tanácsban tolyongás miatt elmulattatok“. Elmeállapot, fassung des gemiiths Márt.
(1803); elmejáték, Kazinczy 1788 (Gcssn. id. bev.) és Kisfaludy Sándor
1808 (Mind. Műnk. 3 :436); elmemű (ü. o. 1807, 1: 252); elmeharcz
Széchenyi (Vil. 84): elmemagzat (U. o. 21: geistesprodukt; elmesurlaszti (lí. o. 217: ideenaustauseh vcranlassend); elmetehetős (Hit. 236);
elmevitatás (Vil. 11): geisteskampfe. — Elmezavar 1845 (Hiorolex.)
perplexitas értelemben.
Elme-háborodott (Szétárilag CzF.-nál először). Ez olyan nyaka
tekert képzős, mint az úrhagyott asszony, ügy fogyott ember, észve
szett parancsolat, nyaktekert kifejezés lenne. — Elmebeteg annyiban
jobb, hogy már 1604-ből van rá némi analógia : a hagymázbeteg, noha
csak MA. szótárában. — Elmegyógyász, szétárilag Ujváry Béla (1898).
Élmény, már Kölcseynél 1833-ban (Országgy. napló január 7.):
„A ki reményt bír, az éleményre számot ne tartson. E maximát
még Schillertől tanultam”.
Elnézni. Batsányi János 1788 (Magy. Mns. 1:458): „Azon
nyomtatásbeli hibákat . . . könnyen el-fogják nézni Olvasóink”.
Elnöklet. Kisfaludy Sándor 1842. (Mind. Műnk. 8 : 600).
Elnyomorulni. Széchenyi 1830 (Hit. 88) am. elnyomorodni.
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Elő-. Előbástya, elöpalola Kovács János 1742 (Contin. a M.
Chron. 95 és 152); előgond (vorsorge) Geidler József 1775 (Hadi
okt. 104). Dugonicsnál élőmunka 1784 (Tud. 1:25); clőör 1794 (Gyapj.
vit. 2 : 386); elősercg 1803 (Jól. 2 : 745.); elöviszontagság (u. i. 1:1.);
előlevél Révai 1778 (Magy. Alagy.); előkérdés Mészáros Ignácz (Magy.
Secr. 21, 7.); előhegy, Márt. (1803); előképzelet, Márt. (1818); élőárboc,
clővitorla, élő-csapat, előébed, előfal, élőtánczos Márt, (1823); elöcsata
Kisfaludy Károly 1820 (Kemény 2:1); élőkor Kisfaludy S. 1826 (Mind.
Műnk. 5:174); Széchenyinél (Hit. 45): „anyatejjel szitt s gyermeki korunk
előfogalmai;0 ugyanönála (Vil. 270): minden lehető előlátás után (ma:
előrelátás ; előöröm (Hit. 138): halhatatlanság előörömei: előrehatő
(Vil 5); előtüntetni (Hit. 215).
Élőbeszéd. Geleji Katona István 1649 (Válts. 3): „ajánló előbeszéd“. — A NySz.-ból kimaradt.
Élödi. Márt. (1803) schmarotzer.
Előérzés. Révai 1787 (Vers. 147.); „Szerencsétlen élő-érzés
Szomorú életemről;" Kazinezynál is 1788-ban (Magy. Mus. 149);
Calepinusban „előbb való megérzés"; MA., PP., Phras.: „elől meg
érzés"; Márt. (1803) előre-érzés; Fejér Györgynél (1817. ezimlap):
„Álomlátások és eleve* érzések"; végre Tzs. (1835): előérzet
Előfizetés. Magy. Hirm. 1786 (7.): „minden E-semplárért edgy
edgy Hollandus aranyat kíván elő fizetésül*.
Előidézni. Káldi Györgynél a XVII. században (Vő. Kreszn.)
annyi mint megidézni. Márt. (1803) vorforderu; Tzs. (1835) vorladen:
Ball. (1844) erwecken; Fog. (1845) hervorrufen.
Előírni. Mészáros Ignácz 1792 (Magy. Secr. 21): „kemény tör
vényeket elö-nem írhal“.
E lőitélet. Szeli Károly 1777 (Bábamesterség XU.). Széchenyinél
1828 (Lov. 104) előítéletes; ugyanő nála elűitéletlen (vornrtheilfrei) is.
(Vil. 164). — Ez utóbbi nem jutott szótárba.
E lőjel. Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majors. 245):
„az igen hires Kép-festő tsak az állásban teszen ollykor elö-jelt“.
Előkészíteni. Liszti László 1653 (Magy. Mars 12:28): „elő
készítette Fényes királyi székét". — A NySz.-ból kimaradt.
Előkészület. Dugonics 1784 (Tud. 1:4): „a' Bető-vetésnek elő-

Elóloges Előszoba
készülete".; Mért. (18211) am. vorrichtnng.
1841 (KelN. 212).

Elökészitmény Széchenyi

Eló'leges. Márt. (1800): „elöleges p. o. esméretek ’s a’ t.: dió
sogenanten Erkentnisse a priori n.s. w.“
E lőléptetés, Pestmegye Tsztban (1807) és Márt. (1818) „gradoatio* alatt egyszerűen léptetés; ugyan csak Pestm. Tiszt. Szótá
rában és Pukvnál (1830) elömenetelesiteni, noha már Kresznericsnél
előléptetés is megvan. — Bitnieznél 1831 (Gazd. Szt.) előléptetni am.
befördern.
Elölülő. Bél-CeHarins 1777 (Liber Memor.)
Elöm enetelesiteni. Márton István 1801 ;(Ném. rúd.) gcdeihen.
Előmozdítani. A NySz.-ban nincs meg, noha Medgyesinél
1608-ban: „a’ Joknac szeretője, becsftllője s elő-mozdétoja légyen*
(Ötöd. Jaj, 9) ős Pósaházinál is 16G9-ben (lgasság Istápja 1 :704):
„a Reformatio munkájának ö általa való elö-mozditásáért*.
Előnév, Márt. (1799) „vomame*. Családi praedicatum jelentésben
Dugonicsnál 1800 (Hóm. tört. 168). Ez utóbbi Veszpr. 'J'szt. (1807)
birtoknév ; Georchnél 1806 (Honnyi törv.) melléknév. Vö. Törv. Msz.
Előnyomulni, Márt. (1807) vordringen.
E lörajz, Márt. (1823) ontwurf. — Ez 1803-ban még „előlegen
rajzolat*.
Előre, Rászoni János 1647 (Rövid igazg. 128 : „tapogatózva es
előre nézve Írjuk, a mit Írunk" és Gyöngyösi István 1683 (Ének Th.
és Zr. I. házass. 267. vrs): „Mert előre szokott vágyni az dicsőség” .
A NySz.-ból kimaradt. — Medgyesinél 1640-ben: eliiben (Szent Aty.
Öröme C4I: „Edgynohány elöben-való meg-tudásra szükséges dolgok*.
— Igekötővé a XVII. század végén lesz. — Geleji Katonánál: belőlre,
kívülre 164ö-ben (Titk. 422, 423).
Előszeretet, Kossuth 1842 (Pest. Hirl. 59): „előszeretet s elögyűlölség nélkül*.
Előszoba, Kovács János 1742 (Contínnat. a Magy. Krónik. 119):
„Egy szabad Komornikok asztala a' Fő-IIdvari-Mester előszobájában*.
— Márt. .1803) „bejáró szoba*. Széchenyinél 1833 (Stad. 12) az antichambrirozás am. előszobaisáy : .sok futkározás, idővesztcs, előszobáiság s több efféle méltatlanságok*. Utóbb ugyan ö nála előszobázni
1843 (Pol. ez. 1:308 és 2 : 462).
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E lővigyázat. Elővigyázés, Geidler József 1775 (Hadi oktat. 34):
„ezen eli-vigyázdsok el-vesztegeltettek“ : elővigyázat, Kisfaludy K.
1827 (Tollagi 8:1): „a specnlaló észt, elővigyázatot örömest gyöngcségre magyarázzák".
Elővigyázatos, 1846 (Hicrolex.), vorsichtig
Ball. (1857).
ElŐzet, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 28); nála fronté:
„a’ külső két nyílás . .. a' hátasé Fronté avagy elüzettyét tsiuállya".
Baróti Szabónál is 17U2-ben (SzD.J. — A Hierolex.-ban (1846) előzetes
annyi is mint „kitűnő, jeles, praeoellens".
Elsőrendű, Sófalvi József 1777 (Oeeon. vit. hűm. V). Vö. dísz.
Elszomorodni. A NySz.-ban nincs meg. — Először Márt (1807).
Eltökéllet, Kisfaludy Károly 1820 (Szécsi Már.): ugyanitt eltokélktség is.
Eltulajdonítani, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pictatis 868):
„F.lhidgyed hogy ha . . . efféle el-tulaydonüot jószágot viszsza nem
adta . . . igazan meg nem terhetz". — A NySz.-ból kimaradt.
Elv. Elvileg, Széchenyi 1842 (Akad. 15). Előkérdés, Jahlanczy
1842 (Adat. 168). Ugyanő (6. 1.) elvesznek, nevezte a philosophnst.
Élvezmóny, Jablanczy 1841 (Adat. 32).
Elvont, Geleji Katona István 1645 (Titk. 770). hála voltaképen:
elvonatott: ,,a’ Szent-Lélek coneretum az-az magán lévő személy, ’s
nem pedig abstraetum, a' személytől el-vonatott dolog". — Elvont,
Sartori 1772 (Filos, 20). — Kazinczy 1789 (Hivatalra vez. beszéd 16):
„Ez a’ mód, a’ mclly szerint a’ leg-érthetöbb, érzékenyeég-alá-vetett
képezeteknek az azokról el-vontt, abstrahált képezetek által kell
meg-világositatni".
Emberbarát, Kölcsey 1833 (Országgy. napló január 21): „sok
emberbarát a nemesség municipialis érdekeit rossz oldalról tekinti";
Márt. 1823-ban (Sztr.) még emberek barátja; Kónyi Jánosnál 1786-ban
(Paraszt, emb. 288) emberi-barát. — Emberbaráti, Bajza 1830 (Told.
Észv. a Conv, lex. pörhöz 19). — Emberbarátilag, Bal). (1864).
Emberesíteni, Széchenyi 1833 (Stad. 86): „emberesíteni a ren
geteget". - Am. népesitni.
Emberiség, Geleji Katona István 1645 (Titk. 476): „ugyan
a’ban |a lelkében] áll az ő emberi léto, a’ vagy em beriségeu. i.

EIlibe Iisi11eret—Építmény
102ÍÍ: ixteniség is. A MySz.-ból mind a kettő kimaradt. — Széchenyi
nél 1830 (Hit. 162) emberiségei am. humánus. Ez nem jutott szótárba.
Emberismeret, Márton István 1796 (Theol. Morál 43): „Hijjával voltak . . . az annyira szükséges Emberesméretnék”.
Emelet, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 1:44): . azon négy emele
tekre fel-vivödött lak-hely, mellyben jó királyunk mulat*: u. ez évben
Jel. tört. (1:299) is.
Emésztmóny, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): .Trágya, gancj,
ganaj, zsiradék, cmésztmény*.
Ugyanebben a jelentésben Domby
Sámuelnél 1794-ben (Orvosi Tan. 28): emésztek
Emlék-, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 1:2) és 1798 ÍSzerecs. 2:48). —
Emlékkő. Dugonics 1808 (Szittyái tőrt. 2 : 50); emlékoszlop, Dugonics
1794 (Gyapj. tót. 1:105); (U. o. 1:2): nnléképület. — Emlékjel, Márt.
(1818); emlékpénz, emlékkor, emlékmondás, Mart. (1823). — Emléksor,
emlékoers, Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szer. 8 és Tollagi 1:9). —
Emlékbeszéd, Kölcsey 1832 (Országgy. napló deczember 17).
Engedék, Széchenyi 1831 (ViL 80): .bírd a nemesi közönséget
ily engedékekre‘ . Jelentése: eoncessio.
Engedély, Kazinczy 1829 (Élet Liter. 264): , Engedély kedvesbb
Jehovának mint az áldozat". Engedékenység a jelentése. - Engedé
lyezni, Pesti Hirl. 1842 (359. 1.): „különös kedvezések engedélyeztes
senek". — Szótárilag először Fog. (1845). — Széchenyinél 1841
(KelN. 45): „a kormánytól engedelmezett Pesti Hírlap*.
Engedmény, Széchenyinél még 1844-ben is engedvény: „akkor
bölcs az engedvény, mikor köszönetét szül*. — Fog. 1833 (DMM.) engedvény: indulgentia; 1835-ben (U. o.) litterae cessiouales. Ugyanígy CzF.
Enyli, Dugonics 1803 (Jól. 1 :547): „Azt a' helyet mondgvuk
Eny-hejnek, melyben magát az ember kipihenni. Ettől az Eny-szótúl
származnak ezek: ki-enyhitem magamat; enyhítés. Az után Enyhülök,
enyhülés, enyhülődéi. Hátha ez a’ szó is enyiszek ebbül az eny gyökbűi sarjadzott
— Enyh, Kisfaludy Sándor 1801 (Mind. Mnnk. 1 :100).
Géléinél 1788 (Halló 1:108) enyh melléknév is: „onyhebb szellő*.
Építész, Társaik. 1834 (149).
Építmény, Széchenyinél 1830 (Hit 161) éyitvény; és (Vü. 233)
a superaedificatum: fölülépllmény; utóbb 1833 (Híd. 3): ez is felülépüvény; 1833 (Stad. 26) ráépítmény.

Érdek—Érettségi
Érdek, Széchenyi 1831 (Vil. 339): „csekély érdekét is elvesz
tené”. Nála ige is: „őt jobban érdekhesee mint saját fiait" (Vil. 835);
am. érdekelni. — Közérdek (Stad. 213); „Soha nem lesznek oly köz
érdekűek" (Stad. 227). — Érdekelni, Kisfaludy Károly 1828 (Hfis. pr. 2)
már egészen mai jelentésében: „a dolog nem igen érdekli“.
Érdekes, Széchenyi 1830 (Hit. 158): „az ország legérdekesb
— leginterrosánsabb — része". De azért 1831-ben is (Vil. 85, 45 és
243) érdeklő is am. interessans. — Érdektelen (Vil. 301). — Érdekeelleni, 1847 (Progr. tör. 50: am. „érdekessé tenni". — Ez nem jutott
szótárba.
Érdeklet, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.), nála am. érintés,
megérintés; érdeklődés a jelentése Bajzánál 1829 (Élet. Liter. 55):
„a’ műveltebb olvasóra olly ritkán munkálnak annyi érdeklettel".
Ugyanígy Kisfaludy Sándornál is 1833-ban (Mind. Műnk. 7:397). —
Érdekletes, Fábián Gábor 1833 (Ossián én. 1:33).
Érdem-. Érdemcsillag, Kisfaludy Károly (A szerelem). — Érdemkereszt, Márt. (1823): kreuz. — Érdemoszlop, Mátyási 1790 (Szer. fund.
23); érdempénz, Vedres 1807 (Nemz. Jószág 55); érde.mszék, Révai
1778 (Magy. Alagy. 19). Ugyanő nála 1787 (Vera. 93): érdem-ülés. —
Érdemttüi, Széchenyi 1831 (Vil. 228): „egynek sincs érdemtúli tekin
tete" ( = tekintélye). Vö. tengertúli.
Érdemesíteni, Bárótzi Sándor 1774 (Kassándra 7:70, 79);
1804-ben Bessenyeinél is (Bihari rém. 55). — Érdemilem, 1792 (Magy.
Tört. Röv. Rajz. 28; : „érdemitette minden hazabcli fötisztességekre".
Erdész, Kassainál 1816-ban: „Bába: szülösz, az az szülő aszszony körül forgolódó és vele bánó, mint erdösz, tsösz" (MNy. I : 226).
Érelem, Baróti Szabó Dávid 1779 (Paraszti Máj. 1:115): „Ám
de gyümülts-kertnek feles esztendői folyások hoznak díszt, érelmet".
Érdekes, hogy Sándor István 1808-ban (Sokf. 9:51) ezt mondja:
„Érelem, Faturo, sors inevitabile. A ’ mi az Embert éri éltében, a’ mit
el nem kerülhet". Ő tehát „végzet" jelentéssel ruházta fel.
Eresztékeny, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2 : 25 és 36);
„Ha jól mondjuk érzékeny', mi bántja meg, hogy ne mondhassuk
eresztékeny, tudni illik a’ szőlő, a’ buza?“ — A NySz.-ból kimaradt.
Érettségi, Terray Károly 1842-ben (Athén. 2:177) a porosz
„maturitátsprliíung'-ot érettkori vizsgalatnak nevezi. Nálunk 1851-ben
tartottak először ilyen vizsgálatokat s ekkor mindjárt érettséginek
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nevezték (Ball. Új szavak 1851). Érettségizni, noha már jó idő óta
közönséges szó, még csak Kelemen szótárában van meg.
Erkölcsiség, Márton István 1796 (Theo). Morál. 198): moralitás:
o.
L erkölcsin: erkölcsös, morális; erkölcstudomány CB erkölcsiró,
moralista (41. 1.). - Verseghy (Lex. 298) erősen megrója Mártont az
erkölcsiség szóért, hiszen nem mondjuk: papiság, Hsztiség stb. papság,
tisztség stb helyett.
Erődítmény, Kosanthnál 1841 (Pesti Diri. 5. 1.): erősítvény:
„minden erősitvényi munkákat a hadügyminisztériumban összepontosltani'.
Eró'művész, Széchenyi 1831 (Vil. 72 és 319); „egy practícus
erőmiiöcsinél tanulná meg“ : meekaniker. Ugyanő nála 1834 (Pol. ez.
1 : 34) erőműves: gépész.
Erősíték, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD. 1C9): „Falánk: ... erőssiték, keritték".
Erőszakoskodni, Geleji Katona István 1645 (Titk. Aj. elöb. 1):
,,a’ lelkek-isméretin erőszakoskodó!: ellen való kegyes Párttartójának\
— A NySz.-ból kimaradt.
Érv, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 89): „maguknak érvet (geltung)
és életet igényeljenek". Fogarasinál is (1852) az érv annyi mint a
mai érvény.
Érzék, Kájoni János 1676 (Cantionale catholicnm 531): „Érzé
künk zabolázd mog. hogy mind látás, hallás, figyelem, vigyázás tisz
tán maradhasson meg“. - A NySz.-ból kimaradt. — Dugonicsnál
1780 (Uliss. 54) am. érzés.
Érzékenyíteni, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:645):
„Menyi érez, réz, ón, ezüst, arany etc. vagyon, e’ világon, mind méltoságosb az ó érzékenyiti, s’ mozogtato lelkére nézve azoknál egy
lov“. — A NySz.-ból kimaradt. — Érzékenyedig érzékenykedik, Benyák
1780 körül (Nyr. 30:473): „sensum iucipit habere“ ; Márt. (1803)
„emptindeln".
Érzéketlen, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 278): „valami
egveb oly érzéketlenség szerző halálos nyavalya szálhat hirtelen read“, és
Geleji Katona István 1645 (Titk. 616): „az oktalan és érzéketlen álla
toktól meg-választja“ ; (u. o. 37): „érzéketlen vagy okosságtalan álla
tok". — A NySz.-ból kimaradt. — Márt. (1803) érzéketlen: gefiihllos
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és érzéktekn : sinnlos. Ez utóbbi megvan már különben 1791 (Horátz.
és Kiír. 36).
É rzékfeletti, Márt. (1800); érzékfeletKség, Márt. (1803) rnetaphysik szénái; érzéklel. érzékelni, érzéJcxég, Márt. (1803): geftthl; érzék
lett, nézleli, Márt. 1818): intuitivus.
Érzelet, Kisfaludy Sándor 1793 (Mind. Munkái 7:178): „az
enyelgő tekintetek és édes beszédek csak kívülről repdes körülöttük
és csak az érzeleteket legyezi0.
Érzelgés, Toldy Ferenc* 1829 (Élet Liter. 1391 : „Említsem e
még a' régiekben az érzelgést, melly, ha illetíidés czélja, világos ellen
kezésben áll a komikummal0 — Érzelkedni. Guzinics Izidor 1829
u. i. 131): „szeretünk érzelkedni is”. Széchenyinél 1836 (Hunn. 159)
érzelmény is, az „érzelem” é3 „érzemény” egybekeverése.
Érzeményes, Márt. (1818. Gloss.i „sentimentalis: érzeményes,
Érzet. Megvan az Ebrenf. C.-ben (162): „olykoron sem zaua
sem erzety nem voltuohia”. (VB. liallagi Aladár, Régi M. Nyelvünk,
57). A NySz.-ból kimaradt. — Érzet: empfindung Márt. (1803); ugyan
itt érzelerő is.
Esékeny, Baróti Szabó Dávidnál (1792) „esedékeny: gyarló,
meg-esö, botló, botlékony”.
Esengeni, Széchenyi 1831 (Vií. 123): „A szív- és lélek-eledel utáni
csengés . — (Vil. 125): „ma éppen annyi a kérő s esengő. — Bugát
1833 (Orv.) anhnlare. — A népnél csenkedik.
Estély. — Estvély, Adami 1763 (Sprachkunst\ Horváth József
1764 (Emb. okoss. 33 és 34); 1777-ben Baróti Szabó D. (Űj mért.
vére. 102): „Az estvély barnás sátorait sűrűn terjeszteni kezdte”.
Mai jelentésében Petr. Horváth Lázárnál 1841 (Pesti Hirl. 238).
Ész-él, Széchenyi 1831 (Vü. 123) am. elme-él. — Észfogás (Hit. 217)
am. sophisma; észkotlás (Vil. 283) am. gcistea-anageburten; észlehetség
(Hit. 231) nincs szótárban.
Eszély. E szó Szemere Pál alkotása ; az ildomat pedig Fogarasi
támasztotta fel. Kossuth és a Pesti Hirlapisták az eszélyt, Széchenyi
pedig az ildomot pártolta. — Vö. MNy. 1:174. — Eszélylelen, Bajza
1842 (Athén. 2 : 598).
Smv: Nyelvújít. Szilám folyt
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EszkfizOlni—Ezred
Eszközölni. — Kieszközölni, Mirt. (1803): ansmitteln.

Észlelni. „Egy jó szót készíteni, minő példánl Szemere „jel
leme", í'ogarasi „észlelése" nemolly könnyű, mint gondolnék" —
mondja Kossuth (Pest. Hirl. 1:24). Csakhogy az „észlelést" nem
Fog., hanem Barczafalvi készítette.
Észlet, Széchenyi 1831 (Vil. 49) „nem velejét s észleli - rationabilis — okit tekintettük". — Ball.-nál am. theorie és syllogismns.
Eszmetársulás, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 7C1); „ez csak ollynemfi lehet, mint az cszme-társnlis (assoeiatio idearum)". — Eszme
csere, Kuthy 1841 (Polg. szűz. 115). — Eszmerokonság, Fiy András
1802 (Elszegényedések 39). — Eszmeébresztö, Arany János (Próz.
dóig. 80).
Észrevétel, Márt. (1803). — MA.-nál observatio: eszébevétel. —
Széchenyinél 1835 (PoL ez. 1:99) észrevét is.
Észrevétlen, Benyik 1780 körül (Nyr. 30:474) „Insensibilis:
Észrevételen, észrevételdlen“.
Étlap, Helmeczy 1834 (Társalkodó, 1).
É tvágy, Baróti Szabó Dávidnál 1792 (SzD.:: ,Já ízlést (appetitust) kívánok". — Márt. (1803) ételkivánás; (1823): étkivánat. — Széche
nyinél (Pol. ez. 1: 686) étvágyias : appetitlich.
Év-. Évsor llaszn. Múl. (1829 : 249); évszám, Kölcsey 1833
(Országgy. napló február 28): „De nem nézted meg az évszámot".
Évlapok. Először (Debr. Törv. Szt. 1837) annales. Valamint az
eredetije, ez is most már csak többesben. A „Zeitung" elBÖ magyar
nevei is csak többes alakban dívtak: „hírlevelek, ujságlevelek" (Sí.).
É vrajz, Széchenyi 1830 (Hit. 92). Am. krónika. Ugyanő nála
(Vil. 13) lionévrajz is. — Márt. (1803) korkönyv. — Kuíóhek is mond
ták Ball. (1857).
Ezred. Márt. (1803) „jahrtansend: ezer esztendő, tíz század";
de már (1823) ugyanez ezered is. — Ezred,, regiment Dugonics 1788
(Etelka 1 : 86) : „Etelének oda rendelttével bé-töltetne heányos
Ezrede“. — Huszárezred ugyanő nála 1790 (Ar. per. 150).

Fagyasztani—Fásulni
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F.
Fagyasztani, Széchenyi 1831 (Vfl. 247): „megfagyasztani nem
vagy elég hatalmas". Ugyanő nála 1833 (Stad. 233,: „minden ipart
lt. i. iparkodást) elfogyaszd.
Fagylalt. „A Jegest (gefrorenes) itt mesterül készítik", Sándor
István 1793 (Ley. 71). Benyáknál (Ny. 3t): 472) gelatura : fagylalat;
ugyanez M. Hirm. 1794 (19. sz.). Peretsenyi Nagy Lászlónál 1802-ben
(Szakadár 187) még fagylat: „hideg italokat, leginkább adatott XarantsfagylatoksV.
Márt. (1803) gefromos : fagylalt; azonban „gallerte"
is az. — Széchenyinél 1830 (Hit. 161): „kocsisnak fagyaltot készi
teni, szobatisztitónak beretválni” ; iIlit. 49) fagylalt., de (213) ismét
fagyait.
Fagypont, 1780 Magy. Hirm. (96): „A 0 jelenti a’ fagy pontéit".
Domby 1794 (Orv. tan. 155) „fagylaló punctum".
Falam. A falómat-hói már a Debr. (Iram. ki következtette
1795-ben (166).
Falánk, Pák Dicncsnél 1829 (Vad. tnd.) evénk is.
Falóra, Márton József (1808) wanduhr. Régente (NySz.) falravaló óra, ma fali óra.
Fanyart!, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD.); u. i. fanyarodni is;
fanyar, fanyarság Márt. (1803) herbe ; fanyárkán, kesernyés kerblioh.
— A nép nyelvéből.
Faragatlan, rudis, rob jelentésben, Kalmár György 1770 (Prodr.
260): „nem tudja, hogy ö nyomorált barom és faragatlan— Faragatlanság, Márt.-nál (1803): rohheit.
Fárítgatni, Széchenyi 1830 (Hit 10 : „Csak a vám körül fárítgatják eszeket". — Vö. MTsz.
Fásulni, Kalmár György 1770 (Prodr. 261): „Jaj! ha talám
inkát) fásulsz s kövesülsz azok által" ; fáslt u. i.: „Óh tö kevély! ha
azok inkább /ásítanak! Óh te !“ : gefühllos, stiimp vrerden és machen.
— Fásulatlan, Széchenyi 1833 (Stad. 169). — Elfásulni, Baróti Szabó
Dávid 1780 (Far. Máj. 2:82): „elfásúlt vénség*. — Elfásítani, Kis
faludy Károly 1823 (Szil. szabad. 1:2): „elí'ásitja szivünket". —
Fásultság szótárilag Kelemen Bélánál először.
29*
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Fcddékeny—Fejlem

Feddókeny, Széchenyi 1831 (Vil. 22): „ne feddékeny ajakkal
bírálgassuk*. A in. feddö.
Fedelmezni, Kájoni János 1719 (Cantion. Csihol. 3. kiad. 620):
„hol bíborral, hol fátyollal fedelmezték szépségem". — Ügy látszik,
közvetlenül a fed igéből képezve a védelmez, oltalmaz mintájára.
Fegyelem, Baróti Szabó Dávid eleveníti föl 1792 (SzD.) „Fegye
lem: fcnyitték. Fegyelem alá vetni valakit".
Fegyház. Előbb fényitékház, Andrád S. 1789 (Anekdoták 1:218):
„büntetésül akart engeinet a’ fenyüék-házba adni". — Századunk 1838
(393): fékház.
Fegyvernök 1266-ban (Oki. Sz.), armiger jelentésben, már
megvan.
Fegyverszünet, Gyöngyösi István 1683 (Ének Th. és Zr. 1.
házasa. 150 verssz.): „Inkább békességet vésznek, mint ostromlást.
Fegyverszünetekben nem tesznek több bomlást" ; utána Dugonicsnál
1798-ban (Szrcs. 1: 403). — Fegyvergyakorló Mag}-. Hirm. 1786 (584):
„Fegyvergyakorló társaságok". — Fegyverviselt, Jelenkor 1832 (39), a
katonaviselt, hivatalviselt mintájára. Fegyvertár, Dugonics 1798 (Szemes.
1:91): „Ekkor Tiamis Fegyver-tátjában dolgozott", már aDebr. Gramm,
bán is 1795-ben.
Kovács Jánosnál 1746 (Hadi ex. 78): fegyverház
(zeugbaus); u. o. (79) fegyvermester (büchsenmeister).
Fejezni, köpfen, Kónyi János 1786 (Parasztemb. 144): ,a’
gonosztevőket, kiket akasztani , . . kerékbe tömi, fejezni . . . kelte
nék". — Lefejezni 1792 (A magy. Történet. Röv. Rajzolattya 37) :
„magához hívatta . . . a' Hertzegeket, hogy szeme előtt lefejeztesse
őket". — Előbb lenyakazni.
Fejlen i, Kisfaludy Sándor 1807 (Regek 40): „szerették már
akkor egymást,Minekelőtt kifejlett Valóságok a bimbóból"; u. i. (41)
fejledez : „Fejledező korában". — Kovacsóczynál 1828-ban (Varázs
rózsa 42) fejlődni; Széchenyinél (Hit 31, 129) fejlődik, kifejtés, kifej
lődik, sőt kifejlendhetés is; (Vil. 344 fejletlen. — Kifejleszteni Köl
csey 1826 (Élet. Liter. 43); fejlemény, Kossuth 1841 (Pesti Hirl.
443 1.): „az idő bizonynyal meghozza a maga fejleményeit*.
Fejlem , Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 443 1.), nála már életfejlem
összetételben: „még nemzetiségünk, még alkotmányos életfejlemünk
tekintetében is“. Bngát hajlam-inak mintájára.

Fejtekezni—Félre vezetni
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Fejtekezni, Széchenyi 1833 (Stad. 134): „a méreg még nem
fejtekezhetett ki bennük". Ma: kifejlődik. Fejlemény exegesis, oxplicatio 1845 (Hierolex.)
Fejtörve, Széchenyi 1833 (Stad. 159): „azok szoktak fejtörve
vesződni". — Vő. karöltve.
Fekhely, Széchenyi 1834 (Pol. ez. 1: 25) nála am. rakodó hely.
Fékülni, Széchenyi 1831 (Vil. 57): „szeretnétek látni rákonczátlan vizeink fékülését“. Am. fékezni. Nem jutott szótárba. — Fékel
len (Vil. 45) féktelen helyett
Fekvés, Széchenyi 1830 (Hit. 91) „kereskedési fekvés"; (Hit
187): „a nemzet szerencsés fekvése". — A német: lage; ma hely
zet, állás.
Fél-. — A régi nyelv nem ismeri a következő mellékneveket:
félálmos (Dugonics 1780 Uliss. 104), féljobb, félbal (Kovács Jánosnál
1746 Hadi ex. 21 és 12); fildomború, félgömböm, féUudóe (Márt.
1803 Sztr.j — Kazinezynál 1811-ben (Töv. és vir. 38): félohoska is. —
Főnévi összetételei közül újak: félgyász, félkör, félgömb (Dugonics
1788 Etelka (1: 269 és 1:4; Tildák. 2 : 32); félhang, félszáead (Kazinczynál 1791 Hamlet 81 és előszó): fél selyem (már Aduimnál 1763-ban
Sprachknnst Sztr ); félteke (Sándor Istvánnál 1798-ban Sokf. 5: 235) stb.
Feledék, Dugonics 1780 (Uliss. 215), SzD. (1792) és Széchenyi
1830 Hit. 139): „a feledék határtalan tengere".
Felelet. Széchenyi 1831 (Vil. 38): „annál nagyobb a felelet és
kötelesség; iStad. 219): „a legnagyobb feleletnek is ki volna téve".
A mai felelősség. Ez Kunosánál 1835 (Gyal.) „feleletesség".
Félem lítem . B. Bálintitt, 1784 (Kodrus 08): „Engem nem
télemlitt dühösséged árja". — Megfélemlíteni már Kelemen Béla szó
tárában 11897)
Felesleg Széchenyi 1830 (Hit. 81): „a ozéhek s limitatio feles
lege1, am. felesleges volta-, (Hit 188): „jó pénzbeli rendelkezés felesleg
volna", am. felesleges-, (Stad. 237): „feleslegségökriil merek kezeskedni",
Félreismerni. Kisfaludy Károly 1819 (Pártiit. 3:1): „bizonyosan
félre ismertek".
Félre vezetni. Széchenyi 1833 (Hid. 32). — Ugyanő nála félrefacsarás is (Vil. 108), Vö. facsarni.
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Felségsértés—Fénydegélni

Felségsértés. Szirmai 1806 (Gloss.) és Márt. (1818) criinen
laesae majestatis. — Kövy, Szlcmeniosncl ..felségbántás".
Fómer. Rómer Flóris 1870 (Arcb. Ért. 206): medaillon. „A ma
gyar vármegyék ezimereit fémerek alakjában vereté egy lapra.“
Alkalmasint a fém és czimer egyvelitése álján keletkezett. Az Arch.
Ért., noha erősen kifigurázták érte (Adal. 366), ma is ól vele.
Fenék-. Fenékrajzolat Márton István 1801 (Néni. rnd., Sztr );
grnndlage; Márt. (1803) fenékmegfogás, fenéktörvény, fenékerő, fenékok,
fenéktudnmány, fenékvonás, fenékiyazság. — Fenékülni Széchenyi 1831
(Vü. 210) am. alapulni; fenéktclen (Vil. 27): „fenéktelcn alapokra
telepítőd".
Fenn-. Dugonicsnál 1774: fenbércs, fenhás, fenhegy (Trója vesz.
92, 105, 275 1); fennkölt Faludi: „fennkölt dombotska és fennkölt
méltóság“ KySz.; fennható Konyák 1783 (Okos elm. 80): .Fennható
észszel ajándékoztattak meg"; (U. i. 63) fennhatóság: „vidám észnek
fennhatóságával ékeskednek". — l ennkör Széchenyi 1831 (Vil. 39;:
„fennkörén világít", németül: leuchtot irn erhabencn Kroise"'
Fennsik. Lugossy József ajánlotta Regulynak a „hochebene"
kifejezésére; elő is fordái Regulynál 1850 szept. 16-án tartott elő
adásában a Dzungárokról: „az egész közép-ázsiai fensik a dzungár
Kliánnak hódolt" (tlj M. Mnz. 1850/1. I.XIX, 1.). — Ball. (1862).
Fenség. Barczafalvi Szabó Dávid 1787 (Szigv.) „fewntség: Eminentzia"; már 1786-ban Magy. llirm. 109 is; fenség Dugonics 1795
(Jeles tört. 2:77): „István herczeg — Ő-Fensége“. — A /ínség szó
megvan ugyan a Pozs. C.-ben (Ny. Emi. 13 : 120), de csakis másolás
hibából a szentség helyett. Vö. ThewrC. (Ny. Emi. 2:290).
Fény-: Fénycsillag Amadé László 1750 körül (Versei, 101). —
Dugonicsnál 1780 (Uliss 4, 76): fénykő, fényég; 1774 (Trója vesz.
126) fény-rubint is. — Márt. (1803): fényperje, glanzgras; Márt. (1823)
fénymás, lack: Kisfaludy Sándor (Műnk. 4 : 445 és 2 :512) fénypont,
fénykor. — Kisfaludy Károly fénysugár 1828 (Kedves táj), fénykoszorú
1822 (Lantos szerelme).
Fénydegélni. Széchenyi 1831 iVil. 160): „csak ön körében
fénydegél s ismeretlen éldegél". Jelentése: „glimrnt mit sehwachem
glanze". Fényesíteni ugyanő nála 1835 (Pol. ez. 1:89): „másoktnl
elidegenített festékkel fölfényesitve; 1843 ( 0. o. 308): egy kissé
csinosultabban és fényesültebben kellene föllépni.

Fényledezni—Feszültség
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Fényledezni. Széchenyi 1830 (Hit. 175): „egészség színe fényledezzen". Vö. áradozni.
Fényűzés. Sándor István 1793 (Lev. 526): „egy szóval minden
a lukszust, fényűzést és bövelkedést kezdi árulni". — E minta szerint
1845-ben (Századunk, 58) az elegantiára csinűzést próbáltak.
Ferde. Horváth Ádám 1791 (Legröv. nyári éjtsz. 54): „Ferdenégyszeg, Tlhombns*.
Férfias. M. A.-nál férjfias am. „férfikivánó asszony, virosa
mulier". — Küldi Bibliájában (Vö. Kreszn.) férjfitalan am. eunuch. —
A „mánulieh* Márt.-nál (1803) férjfiui, Verseghynél azonban már
férfias 1806 (Aglaja 103): „minthogy férfias volt külső figurája ’s a
társalkodóéban módosán járt szája, kedvéért 9ok dáma le is betegedett".
Széchenyinél 1828-ban (Lov. 158): „olly férfi, kiben semmi asszonyos
s olly leány, kiben semmi férfias nincs". Kazinezynál 1829 (Elet Liter.
176): „itlyen ugyan elég van . . . a' férfias erőben dagadozó Jugurthában". — Tzs. (1835) „mannlich"; férfim. — Férfiodni, Széchenyi
(Stad. 18): minden férftodás nélkül beostden agg korra jussunk. Kisfaludy Károly 1820 (Nyr. 33:154) férfiúsodat. — Férfiasodéig Széchenyi
Vil. 176).
Férfiszabó, Márt. (1803) még férjfiruhaszabó; de „frauenschneider": asszonyszabó; azonban már ugyanő nála (1816) férjfiszabó Is.
Festékeim . Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák öröme 66): ezzel
menti az Isten ki festékeit képeit az bálváuvozástul". — A NvSz.-ból
kimaradt.
Festekezni. Széchenyi 1830 (Hit. 74): .kétségbeesés festekezik
a képén*. Ugyancsak (Hit. 10 és Vil. 51).
Festmény. Festmény alakban Szatsvaynál 1786 (Zakkariaslev. 71),
sőt még Toldynál 1829 ben is (Élet. Liter. 139); festvény Schustemál
1829 (Gyógysz. Ért. 77) am. tinctura.
Festői. Kölcseynél 1838-ban (Kárp. Kinest. V.): festékeny.
Feszülten. Széchenyi 1830. (Hit. 147): „társaságokban feszülten
érezzük magunkat". Am. zsenirozva, feszélyezve. — Fcszülékeny
expansibilis Hierolex. (1845).
Feszültség. Kisfaludy Károly 1825 (Sok baj semmi. 6.): „Feszültségem lassanként eloszlott".

4.i6

Fiatalos—Fogaiul

Fiatalos a régi nyelvben csakis „fiatal erdőt1' tett (NySss.). lH45-bftl
fiatalos juvenilis (Hierolex); jung (Fog.) A mit azelőtt „fiatal hévnek"
mondtunk, ma némelyek fiatalos hév nek mondják, bizonyosan a
.jugendlich" kedvéért.
Figyelem . Kájoni János 1676 (Cantionale (Jatholicnm 581): „Ér
zékünk zabolázd meg, hogy mind látás hallás, figyelem, vigyázás,
tisztán maradhasson meg". (Vö. MNy. 3:370).
Fiók. E szót a fiUal egy értékeseként a régi nyelv nem hasz
nálta. Efajta összetételeink sorét úgy látszik a fiók strázsa nyitja
meg 1746-ban Kovács Jánosnál (Hadi exerc. 46); Baróti Szabó Dávid
nál 1792 iSzD): „Fiók Iskolák, Társaságok ’s. a.’ t. más anya, fő, első
Iskolához, Társasághoz hallgató, tartozó kiesebb Iskolák". Fióküzlet
Ball. (1881).
Fitym a. Széchenyi (Pol. ez. ti: 62n) am. titymálás.
Jánosnál (Aristoph. 3 : 283) am. fitymáló.

Arany

Fiúsítani. Szirmay 1806 (Gloss. 147): „Fraefcctio: tiiiitás,
jobb: Fiúsítás". — Leányfiúsítani Czövek 1825. (Vö. Törv. Sz.)
Fizetlen. Széchenyi 1833 (Stad. 186): „bizonyos uracsok köz
mulatságokba fizetteMül járnak". — Befizetni és lefizetni Márt (1803),
de amaz csak a népies „befizettek neki" jelentésében.
Fodrász. Sándor Istvánnál 1793 (Lcv. 348) hajfodró.
Fodrozat. Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD).
Fogat. Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 :710) nála propositio: „Erős az elsé fogatja a’ bizonyságnak". A NySz.-ból kimaradt.
Fogaték. Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:1156): „A’ nagyob
bik fogatekjkt e’nek az ellen-vetésnek . . .
— A NySz.-ból kimaradt.
Fogékony. Kisfaludy Károly 1820 (Szécsi M. 2: 6): „az ifjúság . ..
csak fogékony érzetek álmait nyomozza".
Foglalat. Révai 1787 (Vers. 93): „a’ Fejezeteknek rövid Fog
lalatjaikat Summariumoknak nevezte". — Dugonicsnál 1794 (Gyapj.
vit. 2:117): foglalók.
Foglalkozni. Baróti Szabó Dávid 1784 is. Széchenyinél 1840
(Föl. ez. 1:275): „egyedül selyem tenyésztéssel foglalkodandik‘ .
Foguln i, 1. elfogult.

Fogyasztani—Folytán
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Fogyasztani. A régi nyelvben fogyatni-, de inár Mikes Törökorsz. leveleiben meg van fogyasztani (165. lev.) és elfogyasztani
>80. lev.). — Széchenyinél (Vil. 109) belső fogyasztás; (Stad. 253):
belfogyasztás. — Fogyasztó, a termesztővel ellentétben (Vil. 104.). baróti
Szabó Dávidnál (1792) elfogyaszlalni is.
FogyatkozáBOS, NySz., Márt. (1803) defect. — Fogyatékoskodni
Baróti Szabó Dávid 1784 ^Szt.)
Fojtékony. Széchenyi 1833 (Stad. 75): „a mindent elevenítő
hiteli systeináuak legfojtékonyabb gátja".
Fok. Márt. (1803): „a karika rajz 360 mértékrészre osztat!k"
Ugyanő nála a nyelvtani fok: „grádits, első,közép, harmadik grádits".
Folyam. Unrsus értelemben Káazoni János 1647 (Ktív. Igazg.
130): .Illik igen-is nem tsak a' haszontalan és semmire kellő illetlen
Fogásokkal (frivolae), niellyeket nem az Ország végezésinek 's Tör
vényeinek folyamiból szoktak venni". — Folyamai, eursus Horvát
János 1763 .Emberi okoss. 494): „helyes folyománya lészen fel
vállald munkáidnak".
Folyamodni. Márt. (1803) felfolyamodni arn. appelliren.
Folyár. A régi nyelvben „eursor”. A NySz. rosszát értelmezi
az ott idézett példát. — Sl.-nál: laseivus.
F o lyó hó. Magy. Hirm. 1781 (260): „A’ folyó hónapnak 21-dik
napjánn" ; Mészáros Ignácznál is 1792 ben (Magy. Secr. 25.). Folyó esztendő, Márt. (1803). — Folyószám Medgyesinél 1640 (Szent
Aty. Öröme 2G1) , az edgymás után folyó szám“. A NySz.-ból kima
radt. — Folyópénz Kazinczy 1790 (Hamlet 25): „biztatásait folyópénz
gyanánt vettem".
Folyóirat, Kánaánnál 1794 (Urán., Bév.) folytatott inis; 1795-ben:
„Az 1795-diki Magyar Merknrinshoz tartozó bibliothcca" (59 és 93 1.)
folyóírás-, folyóirat Horváth 1819 (Theodul estéi. X). — Folyóbeszéd
Márton István 1796 (Theol. 787 : „á folyó Beszéd Stílusától nem
kellene külön szakasztatni".
Folyondár, Márton Józset (1800): „Folyondár, Növevénv: Convolvulus, Winfle" ; már 1798-ban emliti Földi, hogy „a nép közt*
járatos ez. Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudominyról 52.)
Folytán, szótárilag először Ball. (1857).
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Foly Utólag—Fonadozni

Folytatólag, Kölcsey 1833 (Országgy. napló 333): „az úrbéri
czikkelyek fordításával folytatólag bajlódott".
Fonadékos. Széchenyi 1830 (Hit. 107): „Arachne szöveténél is
fonadékosabb tárgy“. — Vő. CzF.
Fonákítani, Széchenyi 1831 (Vil. 355) .jobbra helyett balrát
főnökit“. Jelentése: entstellen. Nem jutott szótárba.
Fonatékos, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1:430): „Meg
határozom az első rétit e’nek a’ háromágú fonatokon bizonyságnak".
— A NySz.-bél kimaradt.
Fontolat, Széchenyi 1831 (Vil. 97): .mélyebb fontolatra vetni*;
(Vil. 142): .inkább vétetik most lelki mint testi ereje fontolatra*.
A német fordításban: berechnung.
Fordulatos. (Hierolox. 1845) „conversivus: fordulatos, tériiletes; inversibilis, versatilis : fordulatos, fordulókon;/".
Forgalom, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 859. I.): közlekedést,
forgalmat s iparüzletet nagyobb vámmal ne terheljék* ; n. o. 1843
(361): élénk forgalom. — Athén. 1842 (2 : 537) közforgás ; Kossutllnál 1841 (Pesti Hirl. 6) egyszerűen forgás; Széchenyinél 1830 (Hit. 50):
.a pénznek kissé sebesb fordulása.
Forgókony, Széchenyi 1835 (Pol. oz. 142): „ügyes, fargékouy,
körülnéző*. — (U. o. 1001 : „ügyes forgolódékonyság“. — Vorgony
Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2 :178) ain. forgaUg, volubilis. Széchenyi
nél is 1843 (Pol. ez. 1:506): forgotty; Fog. (1845) wirbel. — Utóbb a
technikusok a turbinát akarták így nevezni.
Forradalom, 1793-ban Sándor Istvánnál (KUlf. utazó lev. 272):
„a revolutio, az ország megfordulása* ; Mártonnál (1803): „társaság
felfordulás* : ugyanő nála 1823-ban: „rendfelfordulás*; 1830-ban
Széchenyinél (Hitel 232): „vérengző zendiilet* ; 1832 (Jelenk. 213):
„az 1830-iki ujulás (revolutio)* ; 1835-ben (Kimoss Gyalulni):
„lázadás, z en d ü lés— Végre 1838-ban az Athenaeumban (1: 355)
„földünk forradalmairól* van szó: Széchenyinél pedig 1841-ben
(KelN. 50): „forradalmi idők* és az Athén. (1842:1009) „a franczia
nagy forradalom*.
Forradozni, Széchenyi 1841 (KelN. 58): „Semmi nem alszik
többé, sőt minden túléberségre forradoz*.

Fő Fölöse rolni
Fő-. Újabb összetételei Márt. (1803): föezíkkely, főépület, fögondolat, főhatalom, főrang, főszernek), főtanácsnak, főpnstahinatal,
főbíró Stb.
Födélzet. Fedelezet alakja Geleji Józsefnél 1787 (Ifj. Rob. 13, 20),
de nemcsak hajófödélzet értelemben, hanem „szobamennyezet" (178),
„házfödél* (391) jelentéssel is. Fedelei már Dugonicsnál 1774 (Trója
vesz. 109): „Sőt Sigeum Tenger szorult helyhezete Világossá lett már
a’ Víz fedelete" ; 1788-ban (Etelka 1:199): „szalma fedeled/.* is
Födözet. Fedezni védeni értelemben Geidler Józsefnél 1775
(Hadi oktat. 15): „az Élesség hordást fedezzék és bizonyos módon
azoknak utjokat intézzék*. — Fedezetlen Baróti Szabó Dávid 1791
iSzD), nála am. befedctlcn. — Födözet. Széchenyinél 1835 (Pol. ez.
1:132, 135) és Pesti Hirl. (1842: 602: am. a hajó fedélzete.
Födözkődni, Széchenyi 1830 (Hit. 147): „mát. legény a jó
öltözetű paraszt gazda fia, mint a rongygyal t'edezkedő". — Az
öltözködni mintájára.
Főgymnasium. A budapesti kegyesrendieké még 1858-ban is
nagygymnazium (Tud. Mszt. 6). — Hibáikénál 1858 (Állattan felső
és alsó gymnasium.
Főhadnagy. Kovács János 1746 (Hadi exerc. 51): „Fő-Hadnagy
iÜbrist-Lieutenant) ‘ .
Föladás, Széchenyi 1831 (Vü. 71): „az egész föladás a körül
forog" ; (Vil. 273): „ez a nehéz föladás*. — Am. föladat. — (Vü.
178 : királyi feladás -- königliche proposition.
Fölbonozolni. Medgyesi Pál 1640 Szent Atyák Öröme 14):
„Jegyzéskéjct eleitől fogva mind végig fel-bontzoltam vala*. — A
XySz.-bóI kimaradt.
Fölbujtani. Kölcsey 1833 (Országgy. napló ápril 15): „de mi
szükség az emlékezet viperáit felbujtanunk'. — Fölbujtani mit Baróti
Szabó Dávid 1792 (SzD. 117) is. — A ncp nyelvéből.
Fölbuzditani, Geleji Katona István 1645 (Titk. 268:: ,6 buzdítfel... könyörgésre". PP.-nál inferveo, infervesco. — Felbuzdulni szin
tén Geleji Katonánál 1645 (Válts. 1: 547): „e'nel-is inkább fel-gerjedjenek és felbuzduljanak*. — A NySz.-bó! mindakettö kimaradt.
Fölcserélni, Márt. (1803) eintauschen. — A NySz.-ban csak
el- és megcserélni.
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Fölcsövezni—Fölemlíteni

Fölcsövezni, Márt. (1803) organisíren : „tsös műszerekkel
felkészíteni, feltsősinivszerezní, feltsövezni a testet".
Fölcsigázni, Molnár János 1760. (NySz.) Nála csakis „csigákon
felvontatni1 Átvitt értelmében Kossutbnál 1842 (Pesti Hirl. 724):
„felcsigázott áron" és Fog. (1845).
Földabrosz, Baráti Szabó Dávid 1784; igen gyakran előfordul
ugyancsak mappa jelentésben Golci Józsefnél 1787-ben (IQ. Rob.
27. stb.). — Földkép Benyáknál 1780 körül (Nyr. 30:473); Széchenyi
1831 (Vil. 331 : landkarte. — Sándor Istvánnál fold képe: mappa
Földeríteni, Geleji Katona István 1647 (Válts. 2 : 547: : „az 6
kegyelmes tekéntetit pedig reánk felderíti, azt rajtunk tündökölteii*.
— Á NySz.-böl kimaradt.
Földgömb, Magy. Hirm. 1786 (560 1.): ,ö is hátán lakik ezen
tengelye körül szüntelen kóválygó földgömbnek*. — Földieké Kis
faludy Sándor 1825 (Mind. Mnnk. 2: 350.)
Földközi, Sándor István 1791 (Sokf. 2:152) föld közi tenger :
Maré mediterrancum"; Dugonicsnál van hegyközi 1803 (.lolánka
1: 39), és vizközi is 1801 (Magy. urad. 47): ripareneis.
Földművelés, Bél-Cellarius 1719. (Lib. mem.) agricultura.
Földrengés, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:195): „kemény
kő-táblákra íratott . . . rémitő földrengések között*. A NySz.-ból
kimaradt. — Ezt már 1795-ben ajánlja Sándor István (Sokf. 4:119):
„A .. Földindulás, ’s több egynéhány szavak helyében ... más sza
vakkal kellene élnünk és ugyan.., a' Földindulás helyett... Földingással vagy rengéssel*; él is vele 1808-ban (Sokf. 11:118).
Földszint, Baróti Szabó Dávid előtt földszin, pl. 1779 Mihálcz
(Pár. máj. 2:21 és 1787 Révai (Vers. 76). — A földszintes, horizon
tális, Dugonicsnál 1801-ben fiildszines (Magy. urad. 11): „az említett
siirfí hoszszak nem függősen le-felé... hanem föld-színesen horizontaliter) vonatnak*. — A „földszintes* Széchenyinél 1830 (Hit. 126)
föUlszini és (Vil. 241) földszinti is.
Földszoros, Márt. (1803): földnyak, foldszomlat; tengerszoros
már 1799-ben ugyanő nála „canal* jelentésben; a meerenge: „földköz
szorossá11.
Fölem líteni, először CzF. szótáriban 1864) az említ szónál.
— Ball.-nál még 1890-ben sincs meg.

Fölcsküdní—Föllépni
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Fölesküdni. 1792 (A Magy. Történet, röv. Raj zolattya 26):
„meg-vallotta azokat, kik élete ellen fel-esküdtek*. — Márt. 1803)
„Profess : klastrombavaló felesküvés“.
Fölfátyolozni, Kisfaludy K. 1820 (Iréné 3:4): „felfátyolozván
öt, Ismerjétek zultántok hitvesének” . — Tzs. (1838) einschleyern.
Fölhaladni, Széchenyi 1831 (Vil. 191) „nem haladja fel a jó
szándékot1'. - (Vil. 294) „minden mást mód nélkül felhaladna'1.
Ma f&liilhaladni.
Fölhang, Márt. (1803) discant; fellengős hang pedig az „alt“ hang.
Fölidézni, Páriz-Pápai Imre 1743 (Keskeny út 53): „jól tudják,
hogy a’ fel-idézett ember nem eomparealt4. — A NySz.-ból kimaradt.
— Kazinezynál 1829 (Élet Literat. 171): „A’ felidézett három szó
ugyan ezt kiáltja11. - Előidézni ugyanő nála u. i. (274. 1): ,,a’ meg
holtakat elő sssuktad idézni11. — Széchenyinél (Pol. ez. 1:485) „garabonczilag felidézett bősz11. — Szótárban csak 1900. óta Kelemen
Bélánál.
Fölirat, Márt. (1818): titulus. A német „aufBchrift" szószerinti
fordítása.
Följajd n ln i, Kazinczy 1829 (Élet Literat. 266): ,.E’ szóra
feljajdúla Saul“.
Följogosítani helyett Márt. (1808) jusl adni.
Fölkorbáosolni, Széchenyi 1842 (Akad. 15); „minden szenve
delmek ugv szólván elvileg és rendszeresen fölkorbáosoltatnak4. Egy
évvel előbb (Kel. Nép. 239): „a közönség felostorozása4.
Fölköszönteni. Egész CzF.-ig szótárainkban ismeretlen.
Föllazítani, Vargyas 1750 (Phras.): „turbare". — FiUázulm,
Széchenyi 1831 (Vil. 277): „század részét sem teszi a föüázuU s
lazulandó ellenvetéseknek4. — Ma fellázadni.
FöUehbenni, Kölcsey 1838 (Vadászlak 2): „föllehbcnt a kárpit4.
FSUcbentmi, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 59): „ha föllcbbentjük a fátyolt,
mely állapotunkat, mint a valóság sa'isi szobrát elfedezé4. — Szótár
ban először Ball. (1890).
Föllelkesíteni, Széchenyi 1841 (KelN. 123) : „szilárd elbá
násra . .. lelkesíti föl“ ; föllelkesülés : extasis 1845 (Hierolex).
Föllépni. Ez a régi nyelvben csakis „hinauf, heraufsteigen4
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Fölmenekedni Fölvigyázni

értelmű (NySz. és Márt. 1807, 1816). A uémot „auf'treten" pedig „felállani, megjelenni a játékszínen* (Márt. 1803); ugyanő nála (1823):
.kiáltani vagy kilépni a közönség eleibe*. Csakis 1835-ben (Tas.)
lesz: föllép, főijeién a játékszínen*. És most ? Most már jelenség,
láz, tájdalom, álmatlanság, hányás, hasmenés is föllép, különösen az
orvosok írásaiban és beszédében. (Vö. Nyr. 15: 265).
Fölmenekedni, Széchenyi 1831 (Vil. 85): „c vádiul bizonyo
san fÖlmenékszem". — Ma fölmentödni. — Kern jutott szótárba.
Fölmúlni, Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szer. 2). — Széchenyi
1831 (Vil. 3); .tehetségemet fölmúlja*. Ugyanígy (Vil. 7). — Ma
fölülmúlni.
Fölötledezni, Széchenyi 1833 (Stad. 34). Vö. áradozni.
Fölserdíteni, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1:708): „Ötét,
mint egy szép gyenge sugár vészé szálat fel sórditeltek*. — A NySz.bol kimaradt.
Fölsűlni, Márt. (1803): blind ankommen. — A népnyelvből.
Fölszámolás, Széchenyi 1831 (Vil. 270): „minden lehető elő
látás s fölszámolás ulán* : bereehnuug. — Ma mást tesz.
Fölszínes, Széchenyi 1831 (Vil. 157): „a szó csak felszínes
tolmácsa lelki érzéseinknek*. — Föhzínleg (Vil. 6): „a mit én fölszinleg érinthetendek". — Fölszínség (Hit. 64): „külső fény s felszinseg elég a magasbra szűknek" — A két utóbbi nem került szótárba.
Föhzinüség (KelN. 23).
Föltételes, Márton István 1796 (Theol. 67); u. i. 704: feltéleletten, ineonditionatns.
Földiét. A superficiesre Geleji Katona István 1647-ben (KySz.)
a színelet szót csinálta.
Fölülfizetni, Pápay Sámuel 1807 (Veszpr. Tiszt. Szt.) supersolvere. — Ma már túlfizclni is, noha ez még egy szótárban sincs meg.
Fölvértezni. Széchenyi 1831 (Vil. 37): „férfiúi önérzéssel s
elszánással vértez föl.
Fölvigyázni. A régi nyelvben a vigyáz ige csakis meg és rá
igekötővel fordul elő. — Felvigyázó (inspector) először Baranya várm.
Tszt (1807); félvigyázat Széch. 1830 (Hit. 113).

FölvilágosodAa-Futalékos
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Felvilágosodás, Szontagh Gusztáv 1829 (Élet és Lit. 113):
„ne harsogjunk . . . a Felvilágosodás és Rationalismus ellen “. — Szé
chenyi 1830 (Hit GO): „nőm lehet károsb a félszeg felvilágosodás
nál". — Ugyanő nála (Vil. 182) „fölvilágosultabb nemzetek".
Fölvonás, Kazinczy 1790 (Hamlet, 1): „Hamlet szomorú játék
VI Felvonásban". — Ellenben Sándor Istvánnál 1793-ban (lev. 55):
„a velentzei jó hang megkívánja, hogy a játéknak minden nyílása
végén".
Fölzet, Baróti Szabó Dávidnál 1792 (SzD.) „Felezd: a’ mi vala
minek feléről, fel' részéről, szinéről cl szedetik".
Főnév, Benyák Bernátnál 1780 körül (Nyr. 30 : 424) „Subatantivum: Főnévszó, Magánálló névszó".
Főnök. A Hierolex.-ban (1845) tribünné: osztályfőnek; generális
ordinis: szerzelfőnök, rendfőnők; guardianus : zárdafőnök. — Kazinczy
Gábornál 1842-ben (Pesti Hirl. 742) ad normám elnöklet megvan a
főnöklet is.
Fösvónyíteni, Geleji Katona István 1645 (Titk. 293): „Bezzeg
igen szűkítik és hogy igy szolljak, fósvényitik az Isteni természetnek
jóságát". — A NySz.-ból kimaradt.
Franozia, mint népnév megvan már Ráday Pálnál 1709-ben
(Benderben való utazásomnak Diaiiuma, Olcsó Könyvi. 256:189 és 207):
„frantzia generális", „frantzia követ"; utána (Ír. Lázár Jánosnál 1750
(Gcograpbia 156): „a’ Frantziák birtokok alá vettek volt*; francziás
Thomas J. 1763 (Franozia Nyelvm. 2:109): „á la fraiujoise: francziássan*. Mikes Kelemennél (Tör. lev.) is már többnyire a nemzetet
jelenti, de néha még nála is az országot. (39 lev. : „Francziában valé
létünkkor* ; (82): „Becsből Franeziába ment".
Fullánkzat, Dugonics 1780 (Uliss. 15): „Darázsal-is közlött
azok fuUánkzati“.
Fura, Dugonics 1788 (Etelka 1: 139): „fura kérdés" és (Tárházi
1:8): „a vers mennél kurtább, annál furább" és furaság (Szerecs.
1: 34). — A népnyelvből.
Futam, Dugonics 1780 (Uliss. 96) : „Fris futatni liempergö
vizeknek". ^
Futalékos, Dugonics 1788 (Etelka 1:192): „most se hihotem ;
hogy nyulak ne lettenek futalékos apjok" és (Szerecs. 2 :12): „ezen
futalékos álmát rosszra magyarázta".
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Fuvacs—Fűszer_________ _____________

' Fuvacs, Adami 1763 (Spraehbunst Sztr.) blasbalg. Első a szivacs,
tolacs, dugacs-féle szavaink között.
Fuvallat, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3: 257): „Spiritus,
raelly tulajdonul fuvallatot, és lehelletet jegyez*.
Fuvalom, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. I. ház. 89 verssz.):
.Gondolom fuvalma majd fel is ébreszti*.
Fuvattyúzni, Széchenyinél 1841-ben (KelN. 249): fuvattyúzzuk . .. a tüzet*. Ad normám : szivattyúzni. Jelentése: .éleszteni*. —
Egy szótárban sincs meg.
Fuvola, Dugonicsnál 1808 (Szitty. 2 : 169) még fúvóra; Sándor
Istvánnál (Told.) fujora; Kunosénál 1834 (Szf.) fuvolya. — Mai alakja
Tzs. (1835).
Függ-. Függirányos Tzs. (1888). Széchenyinél 1843 (Pol. ez.
1: 533) függczlmer a „ezégér* helyébe; (ü. o. 2:16) fiiggozimerezni. —
F&t/g-ón helyett (Társaik. 1834:369) ónfüggiinjt.
Függedni, Medgycsinél (Jajjok 4) függedés és 1657-ben ílíahszahadeto Mesterség 4): .Ez a templum az Űr Christus ábrázattyát
viselvén, az ö reá fiigyedéere vezéreltettek a könyörgés közben az
akkori hívek". — A NySz.-ból kimaradtak.
Függelék, Baráti Szabó Dávidnál (1792 függesztik is.
Független, Geleji Katona István 1645 (Titk. 461 éB 786): „summus Legislator, legfőbb és felsőbb, másoktól független Törvényt szabó* :
.másoktól független tellyes hatalmú". — A .NySz.-ból kimaradt. —
Függetleníteni, Széchenyi 1831 .Vil. 36): „lelkünk fiiggetlenttésére
irányzó törekedésünk".
Fülke, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3: 841): „szokás tehát,
hogy a’ meg-maradott ostyának . . . tartatására való filykétske tsináltassék, mellvet Ők ciborinmnak hívnak*
Fürdővendég, Márt, (1803): badegast szórál-szóra.
Fürgencz, Baráti Szabó Dávid 1779 (Pár. Máj. 2:193): „Fiirgentz lábaival szinét alig éri homoknak*.
Fűszer, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1047): „azonban pedig
kúlömb kfilömb fii szerekre1készíttetett halaknak nemes nemcikvel. . .
meg-tőltöznek*. — A NySz.-ból kimaradt. — Füszerzet már Páriz
Pápainál 1708-ban Aromata, és füszerzet-áruló is. Baráti Szabó Dávid
nál 1784: „füszéres: füvet ismérö, fúszedö (fü-szér, fü-szeresség)".

Füvész—Gépész
Füvész, Magy. Hirm. 1780 (588): „ . . . ment Bétsbe az Orvosi
Tudományra, melly mellett a’ füvész (botanica) tudományt is . .
tanulta' ; (u. i. 764) füvészség is, mind a kétszer Benkö József czikkeiben; füvészet Sándor István 1801 (Sokf. 10:14); „A Füvészet is,
(ha ezt az uj szót el akarnék fogadni) nem a füvet jelentené, hanem
a Füvész Tudományt". — FüvészJcert, Sándor István 1793 (Lev. 88).
Füzény, Benkö József 1783 (M. Könyvesház 1:335): Szent
Ilona füve. — Diószeginél (Füv. 282) lythrum. — Ball. (1890): heiderich, die gémemé lysimachie.
Füzér, Páriz Pápai (1708) „linca m&rgaritarum: Fűzött rend
gyöngy, Fiizérgyöngy“. — A NySz.-ból kimaradt.
Füzet, Baráti Szabó Dávid (1792): .Szövevény, szövet, füzet'1.
Füzőlék, Kónyi János 1776 (Erkölcsi mcs. 61): .Fözölékjét
róla hatan is szaggatják'. A régi külőlék mintájára.

G, G y .
Garat, Bugát 1833 (Orv.) „pharinx” jelentésben. E jelentését
határozottan magáénak vallja. (Szh.)
Gátatlan, Széchenyi 1831 (Vil. 50): „ón is egy álinetaphysika
ilátatlan téréin keresém* : schrankenlos. — Nem jutott szótárba.
Gazdatiszt, kiárt. (1803 és 1823) „Fourier: Gazdatiszt, furir,
kvártély tsináló, katonakenyér és lóeleségosztó tiszt a’ katonáknál'. —
Kelemen Béláig egy magyar szótárban sincs meg a mai jelentésében.
Gá&világítás, Mannónál 1842-ben (Orv. Gyógysz. Vegyt.) és
Károlyinál 1843-ban (Vegyt.) még gőz és gőzvilágítá8, noha „gas“
már 1835-ben (Tzs.) légszesz. — 1,égnzeszvilágitás csak 1845 (Fog.);
gázvilágítás pedig 1854 (Ball.)
Geiza, Már 1785-ből ismeretes, mint vezetéknév
Bibi. I.).

Vö. Petrik,

Gépész, Széchenyinél 1834-ben Pol. ez. I ; 34) erőművet, (u. o.
30) mozgonyos, sőt mozgonyár is (KelN. 96), noha (Lóvers. 123 és 127)
már megvan a gépész is.
Szily: Nyelvujít. Szótára folyt.
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Gerjedmény, Széchenyi 1841 (KelN. 41 >: „legkisebb gerjedmenyre zablát tör“.
Gerjelmes, Arany Jánosnál is (Széch emlékezete). Vö. bizal
mas, nyugalmas, győzelmes, bizodabnas stb. helyett.
Gili, Vörösmarty „K. Matild" ez. költeményében: „zöld ágon
kis gili zokogva búg", 1830 (Aurora).
Golyó. Szemgolyó, Márt. (1803) angapi'el.
Gomoly, Magv. Mus. 1788 (1 :262): .Mind elmúlnak a’ Világok
gomolyai ’s elö-szállanak ismét porokból": u. i. földgomoly is. —
1836-ban (Jelenk. 16) ,gomoly vágj' köteg am. ballen". — Dugonicsnál
1780-ban (Uliss. 140) gomboly; elvonás a gömbölyítheti.
Gonddij, Jelenk. 1836 (208) am. „provisio".
Gondnok. Ez Dugonicsnál 1808 (Szitty. 2 : 232) gondosnak van
nevezve. — „Holmi gondnok, gyakornok szavak — mondja Bugát
(Sah. XIII) — főkép a többes szám tulajdonítójában gondnokoknak,
gyakornokoknak füleinknek soha sem fognak tetszeni".
Gondolat-csere, Széchenyi 1831 (ViL ő ): „gondolat-cserére
nyújtott alkalmat". — Am. eszmecsere. Nem jutott szótárba.
Gondolatjel, Kisfaludy Károly 1824 (Különf. Levél): „Tömve
sóhajtással, felkiáltó ’s gondolat-je.le.kkcb.
Gondviselni, Kónyi János 1786 (Paraszt emb. 347): „A’ hátra
hagyatott árvák közönségesképpen igen roszul gondviseltetnek ’s
neveltetnek".
Gőgtelen, Széchenyi 1831 (ViL 297): „a gögtden tudatlanság
nem bízza el magát". — Az okos és oktalan mintájára. — Nem jutott
szótárba.
Gömb, Dugonics 1780 (Uliss. 65): „Ez ennek, az annak a gombot
hajtotta", labda jelentésben.
Gördülékeny alkalmasint Kossuthtól 1841 (Pest Hirl. 710):
„declamatiojában nagy gördülékenység (volubilitas) van". — Szótár
ban Fog. (1845).
Göm yíteni, Kisfaludy Károly 1825 Tihamér 2): „nyolezvan
évtől gömyítve lép halkan elé".
Gőzerő, Széchenyi 1831 (ViL 332): „iszonyú nagyságú szekerek
Anglia egyik városából a másikba gördülnek gőzerő által".

Giizkocsi—Gyám
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Gőzkocsi, Jelenkor 1832 (11:603): „Az oxfordi gőzkoesi september 3-kán kezdé meg rendes útját"; gőzszekér, Bölönyi Farkas
Sándor 1834 (Utaz, Amerik.). - Széchenyinél 1835-ben (Pol. ez. 1:95;
gőzöny am. a mai gőzgép.
Gőzkör, Márton Istvánnál 1801-ben (Néni. rúd. szír.) gőzkörnyék;
ugyanígy Márt. (1803:.
Gránátos. A régi nyelvben am. „mit gránátén geschmiickf.
a „grenadier* pedig gránátéról (NySz.\ Még Kreszn.-nél is igy, de
Tzs. (1835) már ez is gránátos.
Gnlyáshús. 1807-ben Mártonnál: das gnjaschfleisch; Sándor
Istvánnál 1808 (Told): bográtshás, hagymás tehénhiísnak magyarázva ;
Simái Kristófnál (1810): „cum onmino, cepis et pipere oocta caro
bubula*. Már a múlt század elején nagyon ismeretes szó lehetett,
akkor már német neve is volt; ma pedig égy szólván nemzetközivé
lett. Márt. 1847-ben (Richter és Sehustcr szótára végén) felkiáltó jel
lel bélyegzi meg s az akkoriban még szintén szokásos yulyúsos húsra
javítja, valószínűleg azért, mert gulyás húsának is érthetné valaki.
Gúnyírás, gúnyvers, Verseghy 1806 (NyKözl. 35 : 230); gúnyszó,
Kisfaludy Károly 1830 (Karácsonyéi); gúnymosoly, Vajda Péter 1834
(Legszebb leány). — Széchenyi különösen kedvelte a „gány“-os össze
tételeket: gúny-ács (Stad. 145); gúnykongás (Vil. 65): hnhngelSohter;
gúny-nyíl, 1834 (Pol. oz. 1:34): gúnyriaj (Hunn. 153); gúnyrobaj
(Hnnn. 141); gúnytajték (Vil. 163): geifer des hohnes.
Gúnyázat, Dugonics 1780 (Uliss. 78): „Kérdi-is hol vette e’
gúnyázatok&V1. Vö. ruházat.
Gúnyor, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskosz. 148 : „gúnyoló írás".
Gümő, Márt. (1803): beule. U. o. górna is.
Gyakorlati, Berzsenyi 1829 (Élet Liter. 50): „eleven testbe
öltözött ’s leggyakorlatibb Philosophia*.
Gyakorlodalom, Hierolex. (1845). Így is próbálták a „gymnasiurnot* magyarra fordítani.
Gyakornok, Társaik. 1834 (140).
Gyalogság, 1743 (Helyt. tart. tan. körlevél, Akad. Ért. 1856:91):
„Infanteria hungarioa, vulgo Magyar gyalogság\
Gyám-. Gyámatya, gyámanya, Barczafalvi 1787 (Szigvárt); gyátn30*

Gyámangyal—Gyarmat
fiú, Dugonics 1806 (Szitty. tört. 1 :254); gyámítani, Döme Károly 1788
(Magy. Mua. 1: 393): „Ügy gyámíts, hogy jobban meg ne merüljek";
gyámszülék, Márton 1823 (Szír.); n. i. gyámoszlop is. — Gyámtalan
árva, 1807 (Zalamegye Tiszt. Sít.). — Széchenyinél 1830 (Hit. 171):
„nem szorul ily fonák gyámokra". — Itt am. stützc.
Vil. (320):
„még számos gyám-okoskodásokat hozhatnék elő támaszul".
Gyámangyal. Kisfaludy Károly 1820 (Kemény S. 1: 2); gyám
kéz, ugyanő nála 1820 (Iréné 1:1) és 1821-ben (Az élet korai).
Gyanítlan, Széchenyi 1831 (Vil. 172): „ohne os zu ahnen";
gyanúkig (Vil. 90): „hypothetisch*; gyanúszines (Vil. 16 és Ilit. 153)
am. gyanús. Egyik sem jutott szótárba.
Gyanúsítani, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:1036):
„támaszokval gyámolgatják hogy-már ha a'nál-is inkább nem gyanú
sítják-. — Kossuth 1841 (Pest. HM. 352): „indignatioval utasítja el
magától Z. úr gyanúsításait". — Szótárilag először Ball. (1854). —
GyamtsJcodni, Benyák B. 1783 (Okos Elm. 72).
Gyár. A Dcbr. Gramm 1795-ben másfél lapon tárgyalja e gyökér
származékait, de anélkül, hogy jelentését megállapítaná. Széchenyinél
1830 (Hit. 163): „gyúrok, fabrikál; ugyanő nála (Vil. 207) gyárász
és gyámok am. fabrikant. — Márt. (1803) „fabrik: mivház" és „fabrikant: mivházmester". — Verseghy 1806 NyK. 35:224) mestermüház is.
Gyarapodvány, Kölcsey 1833 (Országgv. napló jun. 15): „Isten
megadta érnünk, hogy minden fő hivatalaink, s a nem főknek is nem
megvetendő része ily dicséretes gyarapodványokból állanak".
Gy&rapúlni, Kalmár György 1770 (Prodr. 341): „fog gyarapodni
sokat, gyarapúlva naponként". A NySz. ismeri — de csak az Érdy
codexbül — a gyarapultatni igét.
Gyarlandó. A gyarló és halandó egybekeverése. Nincs meg
egy szótárunkban sem (még Kelemen Béla 1904-ben megjelent Kézi
Szótárában sincs). A MNy. 1:324 szerint nem „csinálmány", hanem
„népi eredetű". Pár éve kapták föl jobban.
Gyarmat, Debr. Gramm. 1795 (259): „Gyarmat vagy jármát...
Ez egynéhány Helységek Neve; és ezt tenné: Isinálmány, építés,
colonia . . . mint Balassa Gyarmat, (lolonia Dacia Balassa". — Gyar
matosítás, Jelenkor 1832 (112. 1.). — Sándor István 1793 (Lev) új
szállók: colonista; Márt. (1803) új ülés: colonia.

Gyász—Gyök
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Gyász-, Gyászsors, gyászsír, Amadé 1750 körül (Olcsó K. 309:
210, 216). — Gyászhét, Kármán 1794 (Órán. 2; 18). — Gyászirás,
■kő, -oszlop, Márt. (1799); yyászbeszéd, Márt. (1800); gyászlevél, Márton
István 1793 (Phaedr. 374); gyászdal, -ének, -köpönyeg, -fátyol, Márt.
(1803); gyászvers, -köntös, Márt. (1818-ban); gyászesztendö, -óra, -palást,
Márt. (1823); gyászpad, Baráti Szabó Dávid 1786 (Versk. 2:71);
gyásznap, Kónyi János 1783 (XIV. Kelemen lcv. 297); gyászeset,
Virág B. 1792 (Magy. Mus. 2 : 388); gyászsereg, Dugonics 1800 (Róm.
tőrt. 43). — Gyászkiséret, Kisfaludy Károly 1830 (Szeretők sírja);
gyásztér, gyászemlékű, 1825 (Mohács). — A népnél gyászvitéz, gyászszerzet, megvető jelentéssel.
Gyér, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2:33); „ki igy szoll
mély-főid, ’s ki mért főid, ’s igazábban-is, . .. ki ritka, s’ kxgyir‘ . —
Baróti Szabó Dávid 1772 (Uj mért v. vers. 195): „Hol gyéren rongyos
négy öt hat hét fa vagyon” ; elgyériilni (Lí: o. 192): „Hol pedig el-gyérült,
ritka felette nagyon”.
Gyertyázni, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 : 662): „a' gyértyázást-is sok gyertya világnál kellene fel-keresni az Evangélisták és
Apostolok írásiban, ha néni a’ Sidoktól vétetett eaeremonia”. — Miskolczinál (NySz. egészen más a jelentése.
Gyilkolni, Kalmár György 1770 (Prodr. 401): „De ö nekik nem
tisztek, hogy gyilkoljanak embert”. —- Gyilok pedig tör, pugio jelentés
ben Dugonicsnál 1798 (Szerecs. 1 : 22): „jobb kezébe vette gyüok]hVGyógy-. Gyógyszertár, Schuster 1829 (Gyógysz. Ért, 6). Márt.
1803): ,szeráros, szerbolt, szertudomány* ; Tzs. (1835): gyógytár -,
Jelenkor 1833(147): gyógyrendszer; Hierolex. (1845) gyógyterem: infirmaria, utóbb cursalon. — Tzs. (1835) gyógyszerészei.
Gyógyász, Kisfaludy Károly 1827 (Betegek 1:4): „Hát Forgay
a te gyógyászod is?“
Gyomor-. Gyomorcsepp, gyomorhurut, Márt. (1803); gyomornedv,
Márton István 1801 (Kémet rudim. Sztr) magensaft.
Gyorsír ászát, 1843 (Pest. Hirl. 276): „az april 9-ikán tartott
gyorsírászati verseny”.
Gyök, Benyák Bernát 1780 köriü (Nyr. 31: 256): Dugonicsnál
van már: gyökjel, derékgyök, köbgyök is 1798-ban (Tud.). Ugyanő nála
1801-ben tneggyökösödik is (Magy. urad. 25). — Gyökvonás egy szó
tárunkban sincs meg.
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Gyökér o t —Hadi törvény

Gyökér-ok, Széchenyi 1831 (Vil. S8) „akkor nyomozza ki
gyökér-okit*: grundursachc. Ugyanígy (Vil, 59 és 64).
Gyöngélkedni, Andrid Sámuel 1789 (Anekdoták 1:X): „azért
töllem gyengélkedőtöl (reconvalescens) se kívánhatja senki*.
Gyönyöríteni, Peretsenyi Nagy László 1820 (Ovid. Eny. 53, 93).
Győzelmes, Bessenyei György 1772 (Hunyadi László 14).
Győzelmeskedni, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. 1. hizaas.
185 vrszak): „Úgy gyüzelmeskedik, mint tetézik kedvinek*.
Gyufa, Irinyi János már 1842-ben „nincs sötétség többé* reklám
mal hirdette az ő „kéntelen és zajtalan g y u f á i t (Athén. 1; 1068).
Gyúrovány, Baráti Szabó Dávid 1792 (SzD.; „Gyúrovány: gyűrött,
dagasztott szerből készült, p. o. kép*.
Gyüledezni, Dugonics 1788 (Etelka 2:108): „vércsöpjei .
orczájára gyíiledeztek vala“.

.

Gyülem, Széchenyi 1842 (Akad. 32) am. gyűlés, gyülekezet.
Gyűlpont. 1841 (Pest. Hirl. 145) éa Széchenyi (KelN. 260).
Gyümölcsteleníteni, Baráti Szabó Dávid 1784 (S*t)

H.
Hábor. E szónak a háborúból való elvonása megvan már a
Debr. Gramm. 1795 (274).
Had-. Hadfő, Baráti Sz. D. (1792) am. fővezér ; hadisten, Kazinczy
1791 (Helic. 79), hadistenasszony, -isenés Márt. (1803); hadcsapat,
-sereg, -tudomány, -vizsgálat Márt. (1823); hadisenés helyett még
1781-ben (Mag}'. Hirm. 207) hadjelentés ; hadtest Kisfaludy Sándor
1816 Mind. Műnk. (4 : 269); Kisfaludy Károlynál l*20-ban htidi nézés
a mai hadszemle helyett.
Hadbíró. Az auditor Márt. (1803) katona-prókátor.
Hadi törvény. Kovács János 1746 (Hadi exerc. 58): ,a’ HadiTörvények béhozása szerint*; u. itt olvashatók már: hadi erő; hadi
fogás (88) kadi tanács (77) hadi szolga (78).

Hagyomány—Hallgatóság
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Hagyomány. E szó, hagyovány alakban, Ráday Gedeonnál már
1736-ben (Műnk. 52) am. legatum. — Hagyományos legatarius Zalam.
Tszt. 1806.
Hajlat, Dugonics 1780 (Uliss. 76): „te feléd van bús lelkem
hajlattya*. — Hajtag Barczafalvi Szabit Dávid 1792 (Tud. magy.
47) elírna.
Hajcsár. Már Baráti Szabó Dávidnál (1792).
Hajlam. Ugyanilyen képzéssel Kossuthnál 1841 iPesti Hirl. 443)
fejlem, Széchenyinél gytílem, Bugáinál ütem Btb.
Hajnalodni, Baróti Szabó Dávid (1784). — Sl.-nál kajnalodik
1. hajnallik. — A nép nyelvéből. — A NySz.-ban nincs meg.
Hajóhíd., Kovács János 1742 {Magy. Chron. Continuatiója 2:103).
„A’ Városiak a' hajóhidttil fogva . . . fegyverben állottak".
Hajporozni, Thomas János 1763 (Franczia Nyelvmester 1:181).
„De la Pondre De Pirin : Haj porzó; Se poudrer: Magát fSlporozni“.
— Márt. (1803) pudern, anfpudem.
Hajzat, Verseghy 1791 (Egy jó szívből költ szatíra): „Vállra
folyó fürtös hajazatját három izromban megrázó*.
Haladat, Sándor István 1808 (Told.) Elvonás a háladatos-ból. —
Széchenyinél (ViL 180) haladás; (Vil. 15) híladut; (Vil. 238) háladó.
Haladéktalan. Haladékos Kászoni János 1647 (Röv. lgazg.
282): „helyesen találtatott e' Haladékos akadály (remoritorium impedimentnm)*. Haladékony, Vörösmarty M. 1825 (Zalán ll: „htt a’ haladékony időhöz*.
Halál-. Halálcsend, Kisfaludy Károly 1830 (A lantos); halálfélelem
u. őnála 1825 (Tihamér 11); halálszin ugyancsak nála 1820 (Iréné 3: 4).
— Meghámozni már 1728-ból Szeged vidékéről (OklSz.).
Halaványodni. A NySz. nem ismeri, bár elhalarányodik már
Geleji Katona Istvánnál 1647-ben (Válts. 2: 950): „el-halványodók
belé ragyogó piros orczája*, Gyöngyösinél is 16G9-ben (Mnr Ven.
2:58): „Néha mint félig holt meg el halványodott*. — Halványítani
Gyöngyösi 1700 (Chariklea 4:134 : „És így halaványittva ’s rótíttya
színedet*.
Hallamos, am. „hangos*. A Törv. Szt. (1847) Czuczortól idézi.
Hallgatóság. A régi nyelvben ez am. tacituruitas; az iskolai

472

Hallomány—Hang

auditórium pedig tantíványsdg (M. A. 1621 „discipulatus").
A mai
hallgatóság gr. Dessewfly Aurélnál 1841-ben (XYZ-könyv 51): „éljeneztctnck a hallgatóság által".
Hallomány, Mészáros Ignácz 1733 (Vö. Nyr. 32: 162) és
Dugonics 1806 (Szitty. tört. 1:107): „Azt is hallományból tudom".
Halmaz, mint főnév Kölcsey 1833 (Országgy. napló jan. 5.
és 14): „halmaz javítgatásokat hozónak zsebeikben*. „A végzés hulmazztd jött*.
Halmosulni, Széchenyi 1831 (VB. 45) : „rájuk halmosait a haza
legszebb áldása". Ugyanő nála (Vil. 92) „sokszor annyira fölhalmo
sul a pénz*. — Kern jutottak szótárba.
Halm ozni. Már 1700-ban (Leik. Farad. Ff. : „a bűnt bűnnel
halmozomA MTsz.-ban nincs meg, de Abanj,Borsod,Zemplén megyék
ben közhasználatú, különösen a fel igekötövel. (Király Pál szives
közlése.) — Széchenyinél 1844 (Pol. ez. 2 : 274): „porban heverő
halmozványok*.
Hálószoba, Dugonicsnál egyszerűen csak háló 1803 (Jolánba
1: 329): „Ötét tehát egyenesen a' Hálóba késérték".
Hamarít&ni ; a Faludból idézett: „hamaritott tanács* Kovács
Jánosnál 1746-ban (Hadi exerc. 65): ,,Hamar-Tömény (Stand-Recht)".
— Dugonicsnál 1794 (Gyapj 1: 197): „hamartatta . . . halála*.
Hamis. Hangra alkalmazva neologismus. Márton (1823) és Tzs.
(1835) hibás hang, hibásan énekelni; Széchenyinél 1828 (Lov. 105)
balhang. — Hamisan énekelni Ball. (1854).
Ham vveder, Kármán 1794 (Uránia 3 : 95): Hamvaskoporsó
(urna). — Márt. (1803) hamvedény, de hamvveder is (todtenurne).
Handabanda. A handabandázni ige szótárilag először 1838-ban
(MTsz.) van följegyezve, mint balatonmelléki szó. Széchenyi jól ismer
hette, mert már ugyancsak 1838-ban a belőle elvont handabanda
főnevet is használja (Lóvers. 3). Vö. Kossuth szavaival (Pesti Hirl.
8:25): „nem egyéb volna, mint az, a mit a nagyérdemű gróf így
szokott nevezni: handabanda"'. — Szótárban Ball. (1844).
Hang-, Hangjel, Benyáknál (Ny. 30: 248); hangjelezni Márton
István 1796 (Gör. gramm. 71, 76): a hangszer Sándor Istvánnál 1798ban hangeszköz (Sokf. 5:235', előbb pedig 1793 (Lev. 235) muzsika*
eszköz. — Hangnem, hangbetű. Márt. (1803) ; hangjáték, Csokonai 1803
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Öles. könyv. 59: 101); hangzavar Kisfaludy Sándor 1825 (Mind. M.
2 :408) ; hangművész 1829 (Haszn. Múl. 154).
Hang-adó. A „bangót adni1' kifejezést a Nysz. nem ismeri, noha
a nép nyelvében bizonyosan rég inogván. Márt. (1799) találom : „tönen.
hangot adni, hangzani*. Tzs. (1838) hang-adás : tón gébén, anstimmen.
Hierolex. (1845) intonator: hangadó ; Ball, (1854) „tonangeber: hangadó,
átv. ért. kolompos*. — Hangadó körök kedves hírlapi kifejezés.
Hangász, Ágoston Antalnál 1805-ben hangász-értele•/. am. a mai
hangfestés (onomatopeia) s hangász-szó am. hangfestő szó (200). —
Pák Dieuesnél 1829 (Vad. tud. 2 :180) hangász mnsicus és hangászai
Hangerő, P. Thewrewk Emil szava; ugyanő tőle hangfordulás
(lantverschiebung), hanghézag (tiiatus), hanghuzam. — Hanghanyatlás
(cadentiai Verscghytöl. (P. Thewrewk Emil szives közlése.)
Hangolni, Márt. (1803): „a’ klavirt vagy a' hegedűt feligasityii*.
Hangulat. Széchenyi 1840 (PoL ez. 1: 289): „mind ezen mentegetési hangulatom mellett is“ ; 1841 (KelN. 4): „Nem vagyok illy
hangulatban'*.
Hangzat. Kazinczynál 1790-ben (Hamlet 86) szóhangzat: „a’
Religiót haszontalan szó-haígzattá változtatta*. — Hangzatka 1821
(Sztjplitcr. Ajándék) és Kisfaludy Károly 1823 (Tollagi 1:9). —
Hangzóim, Kazinczy 1811 (Töv. és vir. 3); „Diplithongot röviden
hangzatni tilalmas tipornak*.
Hántalék, Haróti Szabó Dávid (1792). „Hántalék török-buza haj*.
Hanyag. Horvát Endre ajánlatára Kazinczy „indiftércns* érte
lemben haszuáltu. (Kaz. Lev. 12: 562).
Harcz-, Harezfi, Kisfaludy K. 1824 (Olaszországban) harezjáték
u. 5. nála 1829 (Budai harezj.); harezmező u. ö. nála 1821 (Az élet
korai); harczmoraj 1829 (Bndai harezj.)
Hareznok, Kossuth 1841
(Pesti Hiri. 24): „Az isteni jog hareznoka*.
Harczias, Vachott Imre 1841 (Athén. 1: 1069) • „harezias termé
szetű barátom*.
Harczona, Arany János (Aristoph. 3:287) am. „liarczos", a
marezona mintájára.
Háromszögellés, Dugonics 1784 (Tud. 2 :129): trigonometria :
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..lapos háromszögellés ; gömbös háromszögellés'. Ma földmérői műszó;
a trigonometria pedig: háromszögűm.
Hars. Verseghy 1805 (Tiszt, magyars.) elvonás a harxoybái. —
Kreszn.-nél „sonus resonans, stridens*. — Kossuthnál 1841 (Pesti
Hirl. 806): „az összegyűlt ezereknek léget hasitó éljen-hwrsa*.
Hasáb, Adatni (1763) és Dugonics 1784 (Tud. 2:155): prisma
triangnlare.
Hasbeszélő, Márt. 11803) honból szóló; ugyanő nála (1823):
hasból, vagy hassal beszélő.
Hason-, Kalmár Györgynél 1770 (Prodr. 284) „hasonlóság11 érte
lemben: „jó akaratjának mihez van hasonja'. — Adatni (1763). — Márt.
(1799) „abart: hasonfaj' ; Márt. (1603) hasonszó ; Jelenk. (1:14) haxonérték. — Hasonltom, Nagy Károlynál 1841 (Dagiierreotyp 281), előbb
áthasonliUmi Bng. 1833 (Orv.), még így Tzs. (1838); Kossuthnál 1841
(Pesti Hirl. 20) ugyanez hasonegyiteni.
Hasonlít rá, Vörösmarty 1827 (Eger, I. én.): „Méné futásával
röpülő sólyomra hasonlít". Vájjon nem a hexameter facsaita-e ki V.
tollából? Egyveledés a „ráformádzik, ráüt" kifejezésekkel. Egyre
jobban terjed.
Hasonmás, Kisfaludy Sándor 1807 (Mind. Műnk. 2:139).
Használni, Verseghy még 1818-ban (M. Gramm, 213) jól meg
különböztette a „használ" középrendti igét a „haszonol művelő igétől'.
Haszon-. Haszonles, Széchenyi 1830 (Hit. 148): „kicsapongó
nyereség- s haszonleső; (Vil. 47): „nyomorult őnség, haszonles'. —
Haszontét, ugyanő nála (Vig. 194) am. „haszontétel11. — Egyik sem
korült szótárba. — Haszonélő (Stad. 75) am. usufrnctnaríns. — Haszonvehetlenség (Hit. 125). — Haszonvélesilés (Stad. 58): „viz alatt fekvő
föld haszonvétesitése*. — llaszonvétlen, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 551):
„amott Pest délkeleti részen vesztegel a Ludovicea, ridegen, magá
nosán, haszanvétlenülő. Más, mint a haszonvehetetlen, Vö. tétlen és
tehetetlen. — Ma sincs szótárban.
Hasztalan, Amadé László 1750 körül (Öles. Könyvt. 309 : 320):
„Sok járt már így hasztalanul. De más kárán ritka tanul”. — Széchenyi
nél igen- gyakran „haszontalan' helyett. Péld. (Hit. 144): „hasztalan
félénk katonák* ; (Vil. 273): „nemtelenebb s hasztalanabb mágnás' stb.
Hatalmasaim Széchenyinél 1834-ben (Pol. ez. 1:61): „egyet
értés által erősödött és közös erő által hatalmasait ember*.

Hatalmazni—Hátrált ati ti
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Hatalmazni. Meghatalmazni, meghatalmazás, Márt. 1803. (Szt.):
hevollmachtigen. — Felhatalmazni helyett Mészáros lgnácz 1792
(Magyar Secret 433) felhatalmaslt: .kit mi erre felllatalinasitunk, fog
számot adni". — Maga a felhatalmazni Kazinczy 1829 (Élet Litcrat.
308): „felhatalmozá a’ Redactiót, hogy . . . tégye változtatásit".
Hatályos Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2:98): efficiens. — Hatá
lyosság: effieacitas 1845 (Hierolex.i; hatályos mondat : kraftspruch
Arany (Próz. dóig. 94).
Hatány. 1842 (Athén. 2:26): ,a lét végetlen hatánya*
Határ-. Határőrség, Kisfaludy Sándor 1806 (Mind. Műnk. 8 : 677);
határvonal, Páy András 1842 (Kel. nyug. 50); határvillongás, Georeh
1804 (Honnyi törv.)
Határozat, Márton István 1796 (Theol. 365;i: „a' határozatot. . .
munkásságába viszi".
Határozat mai jelentésében SzD. (1792)
„tökéllet" szónál. — Határozmánt/, Fog. 1842 (Jogt.) determinatin,
conclusnm.
Határozó, .vagy függő szótetem, bestimmungssylben ; határozó
szócska, bestimmungswort, particnla* (Magy. Gramm. 1781). — Hatá
rozó: .egyenlítő öv, kög, abronts az égen", SzD. (1792).
Határozott, entschieden jelentésben Geleji Katona István 1645
(Titk. 311: „definite határozottul“ ; 1781-ben is (Magy. Gramm. Rév.):
.Igék, Határozottak, Bestimmte, Determinata vei Deftnita.
Hatá
rozatlanok, linbestimmte, — Indetermiuata vei Indefinita". — Határo
zott, Széchenyi (Vil. 193): „vagyoni tehetsége igen határozott", ani.
korlátolt. — Elhatározottság ugyanő nála 1835 Pol. ez. 1: 78).
Hatáskör, Kisfaludy Károly 1821 (Zách nemz. 1 : 1) „rtj hatás
köröd nyílik".
Hatásos, Kossuth 1841 (249): „a büntetés azonnal hatásosabb" ;
szótárilag először Ball. (1848).
Hatékony, Széchenyi 1835 (Hunn. 2+3 : „csak az erősnek szá
nakozása és pártvevóse hatékony“. Szótárban először Ball. (1844).
Hatóság, Széchenyi 1831 (Vil. 36): „mindenkinek érző kebelet,
hatóságot, módot adának". — Alkalmasint am. hatni hírás.
Hátrahatni, Széchenyi 1880 (Hit. 189). „a törvény hátrahaló
ereje". Ma: visszaltató. — Hátrész (Vil. 7ö): „a képnekhótresze olly
halavány volt". Ma háttér.
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Hátráltatni—Helyrehozni

Hátráltatni, Kónyínál 1774 (Múl. óra 21): „hát mi hátráltatja
még kötelezésedet”. — Hátritam, Geidler József 1776 (Hadi okt. 92)
és Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1:466): .nemzeti kifejtésünket hátrüá“.
-ház. Tetemház, Geleji Katona latrán 1647 (Válts. 2:446). —
Kávéház, Mikes Kelemen (136. Le?.). Eddigi tudomásunk szerint
korábban nem fordul elé. Előbb s gyakran még utóbb is kávésház.
— Serház, 1771 Farkas János (Üngar Gramm. 236); zálogház, 1781
(Magy. Gramm. 184); árvaház, vámház, sóház, tsontház, üvegház.
Márt. (1803).
Hazaároló, Andrád Sámuel 1789 (Aiiekd. 1:3) és Márt. (1803)
verrátber; előbb pártütö. — Hazaszeretet, Benyák 1780 körül (Ny.
30 : 426), szótárban Márt. (1803). A NySz.-ban hazaszeretetesség-, a Tiszti
Szótárakban hazaszeretés; Sl.-nál hazaszeretSséy.
Hazafi. Már 1653-ban Medgyesinél megvan (Ilárm. Jaj, Gzíml.),
de a NySz.-ból kimaradt. — Hazafiság, Ráday Gedeonnál már 1735ben (Műnk. 177). — Hazafiúitás 1806 (Pestm. Tszt. — Hazafisitani,
Máit. (1823) és Széchenyi is (Vil. 206); ma honfiúéit. — Hazafiatlanság, Barczafalvi Szabó Dávid 1789 (Dugonics Följegyz., Öles. Könvvt.
162:38. L). — Hazafltlan és hazafitlanság, Széchenyi (Hit. 10, 59,
104 stb.), de 1843 (Pol. ez. 524) hazafiatlan is.
Házalni, Benyák BernáLuál 1780 körül (Ny. 30:476) „vagari” ;
Márt. (1803): „házról házra járni”.
Házibarát, Sándor István 1808 (Told.): dornus familiáris.
Héber a Bécsi C.-ben gyakran, de utóbb csakis „zsidó”. Ügy
látszik, Ballagi Mórnál támad fel ismét „A héber költészetről” 1841ben. — Hirschfeld Fülöpnél 1842-ben (Athén. 1:977) nem héber,
hanem éber.
Helyesírás, 1781-ben (Magy. Gramm, bev ): „reclitschreibung”.
Helyezni, Kónyinál 1779-ben helel (Hadi román 158): „És hogy
ditsóretét méltán érdemelje, Ágyúit a' várhoz tsak közel helelje” . —
Uelyhezet, Dugonicsnál 1774-ben (Trója vesz 109): „Sigcum Tenger
szorult helybezete”. — Helyeztetni, Thomas János 1763 (Francz.
Nyelvm 1:50)
Helyrehozni, Bél-Cellarius 1719 (Lib Mera) helyrehozathatatUtn: irreparabilis — Thomas Jánosnál is 1763-ban (Franezia Nyelv
mester 1:206) „Reformer: Meg jobbittani, hellyre hozni”. — Helyréül,
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Geleji Katona István 1G45 (Titk. 926): „korrigálás, a’vagy iueg-emendálás, az az meg jobbítás, es helyre Attotés képpen". — Helyreigazít,
Geleji Katona István 1649 Válts. 3 : 845): „így szokott ez . . . tör
vényeknek rectificaltatásokban, helyre-igazittatásokban-ia lennie" és
Kovács János 1746 (Hadi exerc. 70): „ha . . . hibányosság találtottnék,
tehát helre igazi itathassa'.
Helyteleníteni, Baráti Szabó Dávid 1792 (SzD.).
H elyzet. Ebben az alakban már Fáy Andrásnál 1829-ben (Élet
Internt. 79): „az íróknak egymás közit zajlongó helyzetjeiket elmellözi"
Hengeres. Géléi József 1787 (Bobinz. 313) a „tekercs" mintá
jára.
Hengerülni, Széchenyi 1830 (Hit. 186) am. hengeredni. Kém
jutott szótárba.
Henyétlen, Széchenyi 1831 (Vil. 297): „henyétlen táradozó
vágy látni, tanulni óhajt". — Kern jutott szótárba.
Hervadozni, Márt. (1803) „auszehrende krankheit: hervadozás".
Hervatag, Helmeczy M. 1829 (Élet Literat. 216); „Ifjúságom
mint a’ rózsa-Koszorú, olly hervatag".
Hézagpótlás már 1832-ben Jelenkor (1:42).
Hiány megvan már 1683-ban (Oki. Szt.).
Hiánypótlók, Szé
chenyi 1831 (Vil. 165): lückenbüsser. Kern jutott szótárba.
Hibátlanítani. Benyák Bernát 1780 körül (Kyr. 30:420):
„corrigere: hibátlanítani". — Hibáilanság, Geidler Józsefnél 1775
(Hadi oktat. 157).
Hibázni. Elhibázni, Kalmár György 1770 (Prodr. 253) és Kónyi
János 1774 (Várta mu). 14).
Hidász helyett 1790-ben (Hadi tört. 3:193): „Hidas (Pionnier)
Főhadnagy".
Hid egvér, Zalányi Péter 1774 (Belisar. 81): „De azt 8k tellyes
lehetetlennek tartották, hogy . . . hideg vérrel ellensége lehessen".
Egész Kresznericsig mindig a -vei raggal.
Hiedelmetlenség, Széchenyi 1830 (Hit. 91). Am. bizalmatlan
ság. Kern jutott szótárba.
Hím ezni, Barczafalvi 1787 (Szigv.): „acu Phrygio pingit: hímet
varr". A régi nyelvben hímezni am. bemaleu, bescbmücken, beschö-
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uigen, verstellen i.NySz.); ellenben „sticken: szépen kivarmi, stikkolni”
(Márt. 1799), de 1808-ban aussticken: kihímezni. A későbbi Hímzőutczát Pesten 1817-ben Himvarró-utczánsk nevezték. — Hímezés,
Széchenyinél (Hit. 105) am. himezés-hámozás.
Himnemű, Thomas Jánosnál 1763 (Frauezia Nyelvmester 1: 52):
„generis Masculini; az í z : Férfiúi neműek" u. i. asszonyi neműek.
— Himnemű, Benyáknál 1780 körül (Nyr. 30:424) Masculintim:
.Himnévnem, Himnemű névszó”.
Hirdetmény, Márt. (1803): anschlagzettcl; hirdelvény, M. Hirm.
1793 (1:415).
Hírlap, Helmeczy 1832 (Társaik. 257); tehát nem Kossuthtól,
hiszen a Pest. Hirl. csak 1841-ben indult meg.
Hit-. Hitiigazat, Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme C,):
„ez Hit-ágazatnak buzgó oltalmazójának és terjesztőjének”. A MJSz.ból kimaradt. — Hitfelekezet, Márton István 1796 (Theolog. Morál,
elöb. 36): „A’ Keresztény Hitfelekezct (Confessio)": u. i. hittudomány:
dogmatica is. — Hitsorsos, Márton József 1800 (Sztr): Dugonicsnál
hitpajtás, 1790 (Arany pereez. 412).
Hitbizomány, Kossutlinál még 1842-ben is (Pest. Hirl. 773):
,hitrehizomány“.
Hitelesíteni, Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme 180):
„azokbol-is (Vasarhellyi Uram kedvéért) hitelesíteni fogom az bizo
nyításokat”. — Geleji Katona Istvánnál is 1645-ben (Titk. 749):
„Enyedinek perhibealtatik, hitelesíttetik1'. — A NySz.-ból kimaradt. —
A Pesti Hírlapban 1841 (1:141): „az előbbi napi jegyzőkönyv meghitelesítése ntán“.
Hitnyomozás. Fog. (1836) inquisition.
Hittség, Széchenyi 1831 (Vü. 185) „azon hittségbea s képzelet
ben”. A német fordításban am. „wahn”.
Hiúkodás, Széchenyi 1830 (Hit 211) am. hiúskoiás; ugyanígy
nála butakodni is butáskodni helyett. (KelN. 7).
Hiúvágy, Széchenyi 1831 (Vü. 170) „nyomorult hiúvágy". —
Nem jutott szótárba.
Hivatalkodni, 1845 táján keletkezett alkalmasint a „foglalkodnl” képére (Fog., Hierolex., Hiv. Msz); kiszorította a vele egykorú
hivataloskodni.
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Hivatalos. A NySz. szerint a régi nyelvben csakis „vocatus,
invitatus" jelentése, Medgyesiuél azonban már hajlik az „ofíiciosus"
felé; „hivatalos tanító* és „hivatalos személy* (1636 Praxis Pietatis
914 cs 921); „officialis* a jelentése Banyáknál 1780 körül (Nyr.
30; 472): „Subalternus Officialis : Allhivatalos* ; határozottan „officiosus“ a jelentése Márton Istvánnál 1796-ban (Theol. Morál 491): „Hiva
talos kötelességeinkben . . . meg ne akadályoztasson*. Szótárak közül
először Pestm. és Veszprémin. Tiszti szótáraiban. Ugyanez alkalomból
Révai tiltakozott a hivatalosnak „offieioBUS1' értelmében való haszná
lata ellen (NyK. 35:198) s a hivatalbélit ajánlotta helyette. — Márt.nál 1823-ban is Jnvululbeli újság" az amtzeitung, a Jelenkorban
(1832, 2: 423): hivatalos tudósítás, majd később (uo. 633) kormány
újság, Széchenyinél 1833-ban (Hid. 13) „hivatalszintí jelentés*. Ugyanő nála hivatalos előfordul „hivatalnok* jelentésben is: „mintha
becsületes és jó lelkiismeretű hivatalosaknak tökéletes híjával volnánk*
(KelN. 280).
Hivatás, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD): „Hívás (vooatio) v.
hivatás*.
Hivatva, Kossuth 1841 Pesti Hirl. 81): „minő roppant be
folyásra kivatvák*. — Széchenyinél (Vil. 144, sőt 1843-ban Üdvl. 6):
meghívatva, illetőleg (Vil. 95) „erre vagy meghiva“. Ugyanő nála a
mai hivatás helyett 1830-ban (Hit. 224) meghivatás.
Hogyan, Benyák Bemát 1780 körül (ily. 30 : 424) az adverbiumot:
Hogyanszó, Hogyanos-nak akarta nevezni. — Hogyamság, Hunfalvynál
1842-ben (Kisf. Társ. Évk. III: 178): „A’ szöveg olly homályos, hogy
belőle ki nem vehetni az ismerés hogyanságát*.
Homloktér, legújabban ez járja előtér helyett a hírlapokban,
mintha az utóbbi kerülendő rossz szó volna.
Hon. Nemcsak Vörösmarty, Kossuth is (Pesti Hirl. 1: 356) párt
jára kel az angolhon, némethon stb. szóknak. — Honolni, Jablanczy
(Adat. 42).
Hon-, Honáruló, Kisfaludy Károly 1823 (Epist. — Honszeretet
Kölcsey 1826 (Élet Liter. 37): „a' honszeretotnek vezércsillaga" :
honszerelem, Kazinczy 1829 (Élet Liter. 173): „honszerelem és dicső
ség . . . rokon ideák voltának*.
Honderű. 1841-ben társaság akart alakulni, hogy „Pestnek
áestheticátlan nevezetét Honderűre változtassák". (Pesti Hirl. 1:19).
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Ez lett azután 1843-ban Petriclievich Horváth Lázár szépirodalmi
lapjának a czíme.
Honos. Meghonosít, Vajda Péter 1837 (Pesti lev. 2:67);
honoeúl Fábián G. 1833 (Ossián ének 1: 26); honosság Széchenyinél
1837 (Vil. 282) am. comfort. Mai értelmében Ball. (1890).
Honosi, Széchenyi 1841 (KelN. I4S): „Egy hajszálon függ az
egész, drága Hononiak‘ . Vö. Lelír Albert a si képzőről (Bpesti Szeml.
1903).
Honvéd, Széchenyi 1831 (Vil. 325): „tökélyre fogja vinni honcgyesiilcsi, honvéd s ekép nemzeti erejét” . — Honvédelem (Vil. 88),
laudesvertheidigung. - Honvédő, a mai honvéd értelmében, Terray
Károly 1842 (Athén II: 176): landwehr.
Hordnok, Martin Péter 1885 (Temesvári fögymn. Ért.): „Az
esetéknek szükségképeni hordnoka az állag”.
Horgony. Nevezték horganyunk is, p. Kovacsóczy 1828 (Varázs
Rózsa 15).
Horony, Sándor István 1808 (Told.): „creno, strix, stria.” —
Elvonása „hornyot" igéből. Krcszu, nagy bülesen hozzáteszi: „homy,
horony, mint torony“.
Horty, Kisfaludy Sándor 1825 (Mind. Műnk. 2: 377): „S mint
egy nagy kürt hortyaivA (ordító, mord fuvalom)”. - A NySz. említ
egy kortyé alakot „hortyogás" jelentésben.
Hossz, Benyáknál 1780 körül. (Vö. Ny. 30: 473): „Linea, vonás,
kosz'.
Hozomány. Mint szó, előjön már Geleji Katona Istvánnál 1645
(Gramm. 2: 25): „ha szép szók lelemény, gyűjtemény . . . miért nem
ezek is: szerzemény, küldemény, . . . hozomány
H őfok, Schusternál 1829 (Gyógysz. Ért. 10): „Reaumur 40-dik
lépcsője". — Hőmérő helyett Széchenyinél 1830 (Hit 87) hévmérték.
Hökhurut. Ugyanez Hunfalvy Jánosnál 1842-ben (Athén. 1: 90)
köhhurut. — A hörghurut Bugáttól.
Hölgy, Kazinczy 1791 (Helic. vir. 58): „Hölgyecske : Asszonyka,
Leányka* és 1793 (Herder Paramyth. 43): „Így lőtt a’ Férfi, igy a’
Hölgy”.
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Hörp, Dugonics 1780 (Uliss. 180): „El nyelhetik végre a' mérges
hürpöket4. Vö szörp.
Hős-. Hőskor, Killcsey 1826 (Élet Literat. 20): .Ekkor szokott
a’ Hős-kor feltetszeni4; Aőa költemény Nemes-Apáti Kis Sámuel 1829
(Élet Literat. 50).
HőskőcLni, Fog. (1836); Széchenyinél (KelN. 164) hősösködni.
Hullaazt, Dugonics 1780 (Uliss. 207): .Utánna a’ Csordás számossan hullasztya4 vö. múlik, mulaszt.
Hullatag, Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2 :181); hullékony Pólya
József 1843 (Szh.) decidnus.
Hunyor, Adarni Mihály 1763 (Sprachkunst): das schlummeru,
nicken. Elvonás a hunyorít, hunyorgat-\}6\.
Hurutolm, Márton József (1799): husten. Előbb csak hurubni.
Huzalékos. Gr. DessewfTy József 1830 (Tagi. 65): „huzalókos
beszéd (tirade)“. - Nem jutott szótárba.
Huzamat, Dugonics 1804 (Jolánka 2 : 90) .Tiszta habot (szökövlzzel) elegyit a huzamat'.
Huzavona. Legújabb időkig „zSnkerei, plackerei" volt a jelen
tése. — Tzs. és SimB. is Így. Minthogy azonban htízni-vonni annyit
is tesz, mint .in die Lángé ziehen4 és húzás-vonás: perendinatio
(Hierolex.), sokszor hallani a huzavonát .húzás-halasztás4 értelemben
is. Pl. Széchenyi 1830 (Hit. 182) ,a pöröknek végnélküli huzavonája' :
herumziehen.
■hű. Pesti Hirl.-ban már 1841-ben (200. 1. után): .Mátyás király
élethű mellszobra4 ; jeUemhiven 1842 (Pesti Hirl. 305).
Hűs. Kalmár György 1770 (Prodrom. 314): „Ha van egészségek
s eszeket függesztik a Hősre4. — Hűsíteni Márt. (1799): erkühlen.

I.
-i képző rágós alakokhoz, Bugát beszéli (Term. Szh. 98),
hogy .Széchenyi kozdett először, megunván a való, levő pótlékot, a
rágós szókhoz is -i képzőt függeszteni*. — Íme néhány példa csak
a Hitelből: egymáshozi (136), haláltuli (138), »nagokruli, kereskedökriili
Szilt: Nyelvújít. Szótára folyt.
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(157), büntetéstüli (165), holtakruli (177), önmagávali (186), magunkkáli (211) stb. lásd továbbá e szótárunkban : ellentemi, eUentiinkiség,
láttutílag, napsystemáki (ViL 145). — Kétségtelen, bőgj' Széchenyi
rendkívül szerette e képzőt, de kétségtelen az is, hogy nem 0 volt a
kezdője. A „Hiter-nek az a kézirata, melyet előzetesen Döbrenteivel
is átolvastatott, megvan a Széchenyi-múzeumban. Ebben eredetileg
való, levő van mindenütt és Így csak utóbb változtatta valaki (Helmeczy?)
i-re. Széchenyi örömmel egyezett bele e rövidítésbe s 5 lett a legszenvedélyesebb terjesztője — de csakis terjesztője, nem pedig
kigondolója. — Ellenben Révai 1806-ban (NyK. 35 :198) még -a köze
lebb szóból sem mert közelebbi mellékszavat csinálni*.
-ias, -ies. Kossuth igen szerette e képzőt. Egy vezérczikke
egyetlen hasábján (Pesti Hirl. 1642 •239) gazdaságiam, mindennapias,
testvéries, úrbérien ; (U. o. 1841:81): „hogy a magyar európaion
legyen*; (1842:17): „eredeties nemzetiségünk*; (1842 : 612): „szúnyogiasan kisszerű*; (1841:4) polgárias (jelentése: purgeres); (1842:1)
Ideg. — Idegláz, Bugáinál 1833 (Orv.). — Márt. (1803) nervenfieber érzőín-hiieg, ugyanitt érzöiwis.
Idegzet. Jelenkor 1833 (147): „17 évű 's igy elidült in-zsugorulatból. lába egész idegzetének v. ideg-rendszerének (nervomm systema)
tökéletes helyreálltával, teljesen felépült*. — Kuthy Lajosnál 1841
(Polg. Szóz. 15): „lankadt idegzetű beteges nép*.
Idézni, Márt. (1803) „idéző jel: anfúhruagszeichen*,
Idom. Idomosság, Benyák Bemét 1780 körül (Nyr. 30 : 476)
„Habilité: Idomosság*; idomos Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD): mó
dos, rendes; idomtalm Vorsoghynél 1791-ben: „Sánta, idomtalan és
hazájában meg vetett Poétát* (A vil. közöné, történetei); de már
1792-ben Baróti Szabó Dávidnál (SzD) „idomtalan : rendetlen, csinatlan,
módatlan*. Pcstm. Tszt.-ában (1806) idom am. proportio, mire Verseghy
(Vö. NyK. 35:227) azt jegyzi meg, hogy idom „módot, rendet, csint
tesz*. — Széchenyinél (Hid. 72) , idomtalan teher* am. aránytalan
teher. — (Stad. 176): „a költségeknek idomszerinti viselése*.
Idomár, Széchenyinél (Önismeret) lelki idomár; Jókainál lélekidomdr.
Idomítani, Széchenyi 1830 (Hit. 43): „nem idomítják ügyességei
ket*. — (Hit. 62): „a rosszabb ló, ha idomittatott, meggyőzi a jobbat,
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mely idomítva nincs". — Am: „trainiren". — Idomlag, Vil. 68: „idomlag
olly csekély adó" : verhSItnissmassig. Idomoz, Vil. 17: „nem az egész
roppant építményhez idomozva tekintvén": im verbhltnisse.— Vil. 39.
— U. o. 40: „a legalacsonyabbnak kötelességei idomzólag csekélyek" :
verháltnissmássig. —Idomul, Hit. 47: „nevelés, tanulás, idomulás kell".—
U. o. 41: „idomlás" is szintén „trainireu* jelentéssel. — Idomzat, Hit. 43:
„mind testi, mind lelki tehetségeknek teljes idomzatban kell kifejtve
lennlek" ; Hit. 87 : „ha eltalálná is az igazi idomzatot. Am. arány.
— Lépcső-idomzat (Vil. 262): stufenverháltnisB. — Idomzatos (Vil. 87):
proportionirt.
Idő-. TdSlmr, Márton István 1795 (Lat. rúd. 128); időpont u. ő
nála 1794 (A gőr. ny. első kezd. előb. 36); időszó, verbum Benyák B.
1780 körül (Nyr. 30 : 425); időrend, Márt. (1803); idömórték Bárötzi
1774 (Erk. lev. 69): „a’ mi helyünk egy pont, idömértíkünk egy szem
pillantás" ; időszakasz 1781 (Magy. Hirm. 122); időszámítás (Jelei József
1787 (Robinz. 80); idő-kör Széchenyi 1830 (Hit. 76); időjósló ugyanő
nála (Vil. 307); időszaki Fog. 1835 (ÜMM.); időszaki lap Kossuth 1841
(Pesti Hirl. 1).
Időmérő. Jelenkor (1833: 221): „Ezen túl minden hadi hajó
kapjon egy chronometert (idő mérő) ’s egy reflexió-kürt (Reüexionskreis)“. Szótárilag Tzs. (1835).
Időszeri, Medgyosi Pál 1636 (Praxis Pietatis 27): „minden
Teremptet állatok idöszeriek és változandok"; ép Így u. i 692 is :
„az én vagy idő szeri, vagy penig örök állapotom felöl való sok rend
béli kételkedósim". A NySzból kimaradt.
Időzni, Gyöngyösi István 1683 (Énok Th. és Zr. I. házass. 294
vrs.): „Terítve lesz már ott az Hymen oltára: Csak ne iidőzz sokat,
menj áldozatjára". — Furcsa jelentése van e szónak Márton Istvánnál
1795 (Lat. rúd. 59): „elidőzni: coniugálni; időzet: coniugatio".
Ifjo n ti, Kisfaludy K. 1823 (Szilágyi szab. 1:7): „ifjonti habjait
a régi kajánság felém zudltá".
Igazgatók, Geleji Katona István 1G49 (Válts. 3: 355): „az
titánná hagyott ezérnának ductus-át, vezetékjót, igazgatókéit követvén*.
— A NySz. ból kimaradt.
Igazi, Horvát János 1763 (Emberi okoss. 362): „Ha valamihez
kezdettél, arra igazi és serény elmével tekénts". Szótárilag SzD. (1792).
31"
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Igazolni, Kisfaludy Károlynál 1828 (Barits. szer. 2): .Sokszor
felniül egy halál száz életet — e mondást igazid Kétessy". Knnoss
1884 (Szf. és GyaL) igazolja magát: „reehtfcrtigolja magát.' — Iga
zolvány 1845 (Hierolex.) legitimatoriae litterae.
Igenleni, Geleji Katona István 1647 (Válts. 2: ajánl. C4): „de
5ket nem imádjuk, mert azt magok-is igenlenék“. Ám. .megsokalni'.
A NySz.-ból kimaradt. Dugonics 1788 (Etelka 1: 818): „Etelka hamar
mcg-fogja-igenleni hathatós kérésedet'. Am. igennel felelni — Szé
chenyinél 1831 (Vil. 178) tgenezni am. bejahen. Ugyanő nála (Ilit. 18 i):
„negativa (nemleges), de semmi positiva (igenleges) hasznot nem
hajt'. — Ezt Helmeczy juttatta ide.
Igényezni, Kisfaludy Károly 1819 (Stibor 3:5): „Uram 1 nagy
lelkűségedet igényzem“.
ígérvény, Gr. Dessewffy Emil 1839 (Századunk 564) promesse.
Ihlet. Már a codexek korában élt, de azután a íNySz. szerint
kiveszett volna, holott Geleji Katona Istvánnál 1645 (Titk. 212, 613)
és 1649 (Válts. 3), gyakran előfordul, pl. (1200): „azt az éjjeli >ugallatot és ihletet
íjász. Dugonicsnál 1788 (Etelka, 81): „Azokat, kik különösen
Nyilakkal, azaz Kézi-ijakkal dolgoztának a hadban, íjászoknak hívták
a régi Magyarok. Ezek azok, kiket mostanában nem íjászoknak,
hanem kurtábban széllváu, Jászoknak mondunk'. — E föltevés oly
tetszetősnek látszott, hogy még Hunfalvy Pál is megemlítette „Magyarország Ethnographiájáhan'. Csakhogy egy nagy bökkenő van a dolog
ban ! Az yósz-nak nemcsak hogy- nyoma sincs a régi nyelvben, hanem
bizonyos is, hogy az i j a régiségben magashangú szó volt s a sagittariust, arcitenenst fees-nek, í/cs-nek mondták még a XVI. században
is és csak utóbb csapott ez át a mély hangra, mikor már rógesrégen
köztünk laktak a jászok (Vö. Nagy Gyula, Nyr. 6:350'.
Hjedókeny, Széchenyi 1833 (Stad. 116): „az ijedékenyeket
egy kissé megrezzenti'. — Ijedkezni ugyanő nála (Hit. 153;. Vö.
Sí. és NySz.
Iker. Kalmár György veszi föl a székely népnyelvből az iro
dalomba 1770-ben (Prodr. 272): „Nincs okom, hodj költsem maga
mat két fővel ikernek". Vö. MNy. 3 :120 és 3: 221.
Ildom, Vö. eszély. (MNy. 1:176).

Illanni—Ingóság
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Illanni, Báróti Szabó Dávid 1784 (Sztr.): „osonta, illana, illa,
farkalla
Illem, Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1 :308) illem -oktató, sittenprediger; u. o. illemtanárság. — 1845-ben (Hierolex.) iUemtelen: inconveniens és illemellen: jndecens.
Illeték-egyenérték, 1852 (11. Korm. Lap. 142); bélycgilletélt,
Ráth (Hív. MSzt.) 1853.
Ille tő le g, Sándor István 1808 (Told.): „illetve, érve, érintve,
tapintva". — Kreszn.-nél: „concementer, tangendo". A „respective“-t
illető próbálgatásokat 1. Márt., Törv. és Pliil. Msz.
lm ázni, Dugonics 1803 (Jolánka 1:322); „valamint (a szokás
szerint) imázott, az után esedezett is“. Révai szerint (Vö. NyK. 35 :
208): „Ima gyökér, belőle lett imád. Hasonlóképen, hogy ite gyökér,
az is bizonyos, s abból vagyon ítél ige. Ollyan a mesél ige a mese
gyökérből. Imád annyi mint adorat, az ima — adoratio“.
Indíték, Medgyesinél 1658 (Jajjok, 4 számozatlanul): „mozdító
ok“ ; Hierolex. (1845) motívum : mozdílék: DecsiuéI 1788 (Osm. 2.
kiad. 1:4) indító ok; Beöthy Zsoltnál .indíték.
Indítvány, Köleseynél 1833-ban (Országgy. napló) mindig am.
initiativa.
Indok helyett Kármánnál 1794 (Uránia 1:19): indil-ok. „Vallás'
leghatalmasabb Indit -okait terjesztvén eleibe".
Indulatlan. A régi nyelvben (NySz.) am. immobilis. — Sl.-nál
indulatlanság am. apathia. — Széchenyinél (Vil. 11) indulatlan am.
indulatnélküli: loidenschaftlos.
Inger, Márt. (1818) érczinger am. galvanismus. — Ingerledik
Domby Sámuel 1794 (Orv. tan. 608): „A’ veres himlőmércg, a' vérrel
öszve-egyveledik és ingerledik". — Ingerlékeny Kisfaludy Sándor
(Szigliget, 12). — Felingerülni Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 4):
„a felingerült atya". Ingerültség Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 17): „nem
csekély ingerültséggel szaggatják a nemzet kebelét". — Széchenyinél
1830 (Hit. 105) egy különös melléknévi alak: legingerübb.
Ingóság. A régi nyelvben ez a. ni. mobilitás, beweglichkeit
(MA. PP.); a „bona mobilja, mobiliar-vermögen" pedig ingó marha
és ingó-bingó jószág -(NySz. és Márt. 1803); ingó és ingatlan jószág
Kovács János 1742 (A Magy. Chron. Continuatioja 2:91): „minden
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ingó és ingatlan jószágoik coiitiscaltatassaiiak\ — Csak 1844 körül
(Kiss, Ujd. Szavak) lesz ingóság;
Ingyenes, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 122): „a’ Menyországnak ingyenes vetelevel tsak hiszsz es meg törsz vala“. —
Geleji Katona Istvánnál is 1645-ben (Titk. 29): „Ezért áldotta-meg...
Nagyságodat ingyenes kegyelméből ez ételben-is"; Gelejinél különben
ingyeni is 1649 (Válts. 3:1044): „a' kikek tudni illik, ingyeni ke
gyelméből akart, njonnau . . . meg-világositott". — A NySz.-ból
kimaradtak.
Intését, Geleji Katona Istvánnál 1649 (Válts. titk. 3:1203)
„czél, szándék". A NySz.-ból kimaradt. — Petiiénél 1812 (Math.)am.
„regula", noha már M. Hirm. 1793 (1:216) „institutum" is. — Köz
intézet, i stitutum publicnm ; siiketnémák intézete Bar. Vm. Tszt. (1807).
Intézkedni, Széchenyi 1830 (Hit. 230): „józanabb intézkedés“.
— Ugyanő nála 1834 (Pol. ez. 1: 18) „minden új intézvény csak
idővel s tapasztalással javítható". Nála tehát un. institutio. — Kovacsóczy 1836 (Szemlélő, 471) intézmény : institutio.
Ipar, Helmeozy 1823 (Aurora 76): „Mindenható iparral feszülönge
Egy nagy Minden kerengve szűk melyemben". — Széchenyi 1830
(Hit. 108, 127, 132, 157 stb) „egy czél elérése végett összesedett erő,
ipar és munka". — Közipar, scrénysóg és munkásság. — „Elősegéllését minden iparral s tehetséggel fogja eszközölni". Ugyanígy még
1841-ben is (KelN. 67 . Am. iparkodás. — De már 1838-ban ugyanő
nála (Lóvers. 158) mai értelmében is : ,ipar, kereskedés, gyár nagy
virágzásban van“ ; és iparág 1834 (Pol. ez. 1: 25). Kossuthnál 1841
(Pest. Hirl. 293) az indnstria tmiíipar és a gewerbamann műiparos.
Széchenyinél is 1845 (Pol. ez. 2 : 467). — Az Iparegycsület 1841-ben
alakult. — Tparmüves, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 516).
Ip arlovag, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 558) és Athén. (2 : 263).
ír-. Az írmódor, irón első példaképe alkalmasint Benyáknál
1780 körül (Ny. 30:423) írmű.
Irály. Révai 1806-ban a stílust toü-nak akarta nevezni: „ékes,
nyájas, haragos tolla vagyon". Tisztbéli toll: stílus curialis. (Vö.
NyK. 35: 197).
Iram, Peretsenyi Nagy Lászlónál 1820 (Ovid. 143): „a' paripákon
erős szivei iramra kelek".
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Irány. Széchenyinél igen gyakran am. arány, frányhaladó
(Vil. 284) am. alles vcrháltniss übcrsteigend ; irány-idomzat (Vil. 267) :
verhSltuiss; irányontuli (Vil. 193) ugyanaz, mint iránybaladó; iránylag (Vil. 15) am. aránylag; „a nagy közönséghez irányozva“ (Vil. 93):
am. arányltva; iránytalan (Vil. 144) am. aránytalan.
Irány-adó, Fáy Andris 1841 (Kel. Nép. nyug. 3): „egy köz
pontosító, egy irányadó vezér*. — Szótárban Ball. (1851). Jobb, mint
a siiletlen germanismus: mérték-adó.
Irányon, Pápay Sámuelnél 1808-bau (Magy. Iitt. esmérete 23):
„Élete’ módgvához képest irányos oktatásokat vehessen*. Vö. irány.
Irányzat, Széchenyi 1831 (Vil. 66 és 124) még annyi mint
irány; 1833 (Stad. 15): „legfőbb irányzata volt*. Itt már am. tendentia.
Irattár helyett Dugonicsnál 1794-ben irástár (Gyapj. vit. 2:126):
„a’ Királynak írás-tárjába tartották*.
Irodalom, 1842-ben (Regélő 1. sz.) iratomra rövidítve, ugyanitt
ezépiralom.
Iromány, ármány alakban már Benyák Bernátnál 1780 körül
(Nyr. 30 : 426) Archívum : ármányhoz, Irmánytár ; Archivarius
Irmányos; Protocollum: Irmánykönyv, Irmánylat. — Révai 1806-ban
ezt irta: „Az iromány új tojomány. Senki sem mondja tojás helyett
tojomány, pedig nem actio, hanem már actum*.
írószer, Kisfaludy K. 1829 (Három egysz. 1:4) „Mi ez — író
szerek*. — Előbb írószerszám.
Irthatékony, Széchenyi 1831 (Vil. 143): „tudatlanságból ered
nek s igy irthaUkonyahbák‘ . Talán egyetlen példa a -hat -hét és
ékony kapcsolatára. Nem jutott szótárbaIrtózat. Gyöngyösi István 1683 (Ének Th. és Zr. I. házass.
217. vers.): „Tudom nagy irtózat ülne itt sziveden*.
Iskolatárs, Verseghy 1806 (Aglaja): „ügy kezd költögetni bol
dogult urárul, Mint gyermekkorában oskolatársárul*.
Isme, Szirmay Antal 1806 (Gloss. 172) „Littcratnra Ungariea:
Magyar Nyelvösme. Uj szó*.
Ismerni. Elismerni Geleji Katona István 1649 .Válts. 3:1012):
„E’ szerént az ok szerént-is azért immár el-ismérheteá, kiknek ne
kellessék az Urnák asztalához járnlniok*. A NySz.-ból kimaradt —

Ismerteién—Ivor
lemérni tanul Bessenyei 1777 (A Bessenyei Gy. társasága 14):
„Mellyel e' világot ismerni tanultad*'.
Ismértelen, Széchenyinél 1831 (Vil. 271) a szokott ismeretlen
helyett. Ugyanígy ö nála ábráztalan (Vil. 58), áthágtalan (Hit. 119);
dobogtatom (ViL 84); lepleztelen (Vil. 72); vigyáztalan (Hit. 78, 146).
Ismérv, Jablanczy 1842 (Adatok 188): „mellyik azon halha
tatlan ismérv, miről a század valóságos óhajtását megismerem ?*
Ugyanő nála (288) védv am. argumentum. Ellenben Hierolex. .1845)
„kritérium": ismerve és Ráthnál (1853) „kennzeichen* : ismerve.
Ugyanígy a Hierolex. két helyen is (25 és 79). Ráthnál „behelf": am.
Ismételni. Széchenyinél 1831 (Vil. 298) ismétezni alakban is.
Isten hozzátok, Sándor István 1808(Told.); Isten veletek(KresznA
Isteníteni, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:113): „a' Christus
Attyának jobbjára való ülése nem az ő testének Istenesíttetése, vagy
ugyan Isteníttetése, hogy igy szoljak; az az Istensógvé való változ
tatása". — Istenülni Kisfaludy Károly 1821 (Élet és pliant.): „Az
ember istenülve az égre feltekint*; istenesülni ugyanő nála 1824
(Róza dala): „Érzete istenesül* ; sőt istenkedés is 1821-ben (Az
élet korai).
Iszony. Már a Debreczeni Gramm. 1795-ben (270): „műm vagy
iszony, iszonyú stb“.
ítészét. 1847-ben a Szópirod. szemlében (júl. 11-i sz.).
ittas. Borittas Geleji Katona István 1C47 (Válts. 2: 736). —
Széchenyi 1831 (Vil. 226): opiumiltas; 1836 (Hun. 178): álomittas
ság; Kossntli 1841 (Pest. Hirl. 106) örömittas. — Utasodul megvan
már PP -nál is a „probo* czikkben. A Ny-Sz.-ból kimaradt.
-ív. — Boltív, boltívezni Tzs. (1835).
Ivor. Ez a különös keresztnév kezd meghonosodni. Csinálója,
B. Kaas, maga beszélte el Tóth Bélának: „Az én nevem Iwar. Ősi
dán név. Arra kereszteltek s családom annak is hívott mindig. De ez
a név az iskolában — az ötvenes évek derekán — gonosz derültséget
keltett. Ivarszorv! suttogták a diákok, valahányszor az Iwar a fűlökbe
hatott. Ekkor csináltam az Ivor nevet. A bölcs profossorok örömmel
fogadták e l: hadd legyen vége az Ízetlen szójátékoknak*. — Arany
nál (Aristoph. 3; 291) ivor am. elefántcsont.

Izgitag—Járvány
Izgatag, izgókony. Amaz Hierolex. (1846), ez Kiss Mihály
1844 (Ujd. Sz.); értelmük: reizbar. — Ma izgékony körülbelől am.
mozgékony, élőre értve.
Izzadalom, Széchenyi 1845 (Pol. ez. 2 ; 466). — Izzítani Mannó
1842 (Orv. Gyógysz. Vegyt. 288). — izzatag Aranynál (Aristoph.
3 : 291) am. glühend.

Jár-. Jármű 'l’zs. (1835); járszalag, Széchenyi 1835 (Hann. 112)
és 1841 (KelN. 238); Ball.-nál (1843) „jártató, vezérszalag". Márt. (1803)
„járató kötél".
Járadatom, Széchenyi 1841 (KelN. 208): „Dézsa-féle diadali
j áradalom", am. diadalmenet.
Járat. Hajójáratok, P. l'hewrewk Emil ajánlatára fogadta el a
Közlekedési Minisztérium.
Jártas, járatlan. A régi nyelvben mindakettő csak az útra
vonatkozott: „jártas út, járatlan út (NfSz.). — Átvitt értelemben SzD.
(1792): „jártas-költés a tudományokban". Márt. (1803) jártas: wohlbewandert; járatlan (1807): nioht bewandert. Ezek a nép nyelvéből.
Ellenben járatos: gangbar értelemben (Tzs. 1835) a népnél ismeretlen.
Vö. Baksay észrevételeit és Szarvas válaszát (Nyr. 14:85 -és 406).
Járulni. Kisfaludy Sándor 1806-ban (Mnnk. 8:674) az accessistára a járulót ajánlotta; utóbb járulnak. Hozzájárulni, ez igének
„beitreten, zuthun" jelentése a régi nyelvben, úgy látszik, ismeretlen
volt. Széchenyinél igen gyakran, pl. 1830 (Hit. 194): „több esztendei
hozzájárulásunk nélkül*. — Ugyanő nála „szabad odajárulás* is;
valamint Összejárulni 1843 (Pol. ez. 1:309): „százezer kis részlet
nek kell összejárulma".
Járulék, Szirmaynál 1806-ban (Gloss. 9) az accessorinm csak:
járulat; épigy (accidens, accessorinm) Pápaynál is 1808 (Magy. litt.
esmérete 165).
Járvány. Járovány alakban és mai értelmében Báti Jánosnál
1785-ben (Útmutatás 2, 82): „Miolta Európába jött [a himlő), azólta
szüntelen . . . járovány nyavallya vólt". Sőt magában is (163): „A‘
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rendes himlö-iB akkor járovány vala" ; járványos, Bőnkénél 1791
(Fekete epés mértéklet 374): „Az esztendőnek gyúladó és járaványos
állapotában*.
Játék-. Játékpiacé, Kinyi János 1774 (Múl. ó. 42); játékház,
Révai 1778 (Magy. Alagy. 23); játékeszköz, játékkirály, Batsányi 1792
(Hagy. Mus. 2:8 és 363;; játékdolog, játékportéka, Márton István
1801 (Német rúd. sztr.); játékszoba, játékpénz, játékbáb, Márt. (1803).
Játékszín. Vö. Horváth Ádám 1787 (Magy. Múzsa 236): .Szo
kott nevezett ez a Szín a Magyaroknál, olly épületért, mellynek tsak
fedele és oldalai vágynak; Így mondják: Kotsi Szín, Szekér Szín,
Bőrszín, Temetőszin. Ezért nevezhetem a’ jádzó-helyei jádzó-Szinnek
is, a Jádzó-tér pedig legszorosabban a Játékok el-rekesztett helyét
határozza-meg*.
Javaslat, Széchenyi 1830 (Hit. 179): .javaslatot adni”. — B.
Vay Miklós, a főrendi ház egykori clnöko, ölte fogytáig, „törvényjavallatot* mondott.
Javasolni, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 76}: ,a'Gomondant
javaslisábúl. . . disponaltassék*. Itt tehát am. „helybenhagyni*.
Javítani, Sándor Istvánnál még 1793-ban (Lcv. 30): „A hajók
egvkorig pihennek s kijobbütatnak*. — Javümány Kunoss (1835);
jamlékony, meliorabilis Hierolcx.)
Jegeoz, Schustemál 1829 (Gyógysz. Ért. 8) jegesedéi, jegesüés,
Tanbnemál 1841 (Mértan, 8) jegedénytan am. krystallographia. —
Mannó A. Orv. Gyógysz. Vegytanában (1842) találom először jegecz,
jegeeztan, jegedzés, jegítés (288); Károlyinál 1848 (Vegyt. 125) jegeczes; Mihálkánál 1843 (Jegeozisme elemei).
Jegyzék,
Jegyzékkönyv.

Benyák 1780 körül (Nyr.

30:426) p-otocullum:

-jegyzék. Árjegyzék, Bugát 1883 (Orv.), sorjegyzék, Kunoss 1835
(Gyal.) am. elenchus.
Jegyzet, Dugonics 1784 (Tud. 1:9) scholia és 1788 (Etelka 1.
elősz.) már mai jelentésében.
Jegyző. A régi nyelvben csakis melléknév. Szótárilag legelő
ször Márt. (1808) „notar: jegyző tiszt, jegyző*.
Jelenlét, Széchenyi 1830 (Hit. 188) „mit bizonyít a jelenlét?*
Am. jelenkor.

Jelenlétlengég—Jogar
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Jelenlétlenség, Geleji Katona István 1645 (Titk. 827): „az
6 test szerént való jelenlétlenségére nézve elhagyatott Tanítványok
nak igazgatójok*. A NySz.-ból kimaradt
Jelenség. Széchenyinél 1828 (Lov. 68) jelenés am. a mai jelenség: ugyanígy 1830 (Hit. 37) „ez furcsa és csodálatos jelenés'.
Jelenteni. Bejelenteni, Baróti Szabó Dávid (1792): „bevallom,
béjelentem“. Feljelenteni, Kölcsey 1833 (Országgy. napló jnn. 23),
„ha megyékben végeztetnék a dolog, akkor a felségnek tartozott
feljelentés elesik'. Még nem a mai értelemben.
Jelentkezni, Széchenyinél 1830 (Hit 188) „akkor jelenketik
azon időszak' ; t nélkül.
Jelezni, Kalmár György 1770 (Prodr. 416): .nézegetem . . .
emberek erkölcsét a' miből lőhet el-ki-jelezni“. Jelülmény, Banyák B.
1780 körül (Nyr. 30:475) „Notarei: a Dolog Jdölménye, Tekintete.'
Jelkép 1790-ben már megvan (Trenk emlékeztető jele 31 L):
„Végzem ezen halotti beszédemet egy jelképpel az én költeményimböl.*
Jellem. így lett a Ilieiolox-bau az „intensitás: bellem“. — Jel
lemed, Széchenyi 1841 (KelN. 9) am. charakteristikon.
Jelmez, Kemény Zsigmondnál 1851 (Osengery, Státusférfiak 33C).
Jobb-iilékony 1845 (Hierolex.) meliorabilis.
Jog. Az Athenaenm 1842-ben (1:1094) Deák híres követjelen
tését ismertetvén, megjegyzi, hogy „Deák szorosan ragaszkodik iro
dalmi nyelvünk szavaihoz s a már elfogadott formákhoz, az egy jog
szót kivéve, melly helyett állandóan a régi just használja. A jogot
azonban — folytatja az ismertető — a nyelvszokás úgy látszik már
elfogadta, mert keletkezett belőle: jogos, jogosít, jogosítás stb., ámbár
a szó származása gyanús; és pedig elfogadta azon egyszerű okból,
mivel elkerülhetetlen szükség vala reá, s a jus holt tetem, mellyből semmit sem lehetett fejleszteni De azon férfiú keble, ki a
jog létesülését élete feladatául tüzé ki, kinek ez tehát legszentebb
eszméje, meglehet visszaborzad egy szótól, melly nem ered tiszta
forrásból*. — De nemsokára, talán épp eme gyöngéd figyelmeztetésre,
Deák is elfogadta a jog szót. (Vö. Kónyi: Deák F. beszédei).
Jogar, P. Thewrewk Emil megjegyzi Arany Aristophanesében
(3 :291), hogy a jogar szó Czuczortól való.
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Jogtalanság 1833 (Jelenkor 282): ..polgári tilalmak v. jogtalan
ságok (inhabilitas)* ; polgárjog n. itt (282, 1.); jogegyenlőség, Vajda
Péter 1837 (Pesti levelek 2 :115).
Jóhiszemű. Noha a „hiszem" főnév megvan már a régi nyelv
ben (NySz.), a „bona fides, rnala fides* PP.-tól le, minden Tiszti
szótáron végig, egész 1845-ig: „jólelkűség, rosszlelkűség* s a „bonae
tidei possessor* jólelktt, vagy- igaz lélekkel bíró birtokos. Először
1845-ben (Hív. MSz.) találom a bona fides-re a jó hiszem ct, de
azért a mala fides még itt is „rosszlelkűség*; 1846-ban (Ball.) J ó
hiszemű és jóhiszeműleg".
Rosszhiszemű Ball. (1854) „unredlieh*
alatt.
Jolánka, Dugonics (1803): „Etelkádnak leánya. A régi magyar
ban megvolt a „Jolanta* nemzetközi nőnév (Jolent, Marg. Lég.);
Dugonics hozta a „jó lánykával* kapcsolatba. Innen Jolán (CzF.
Vö. MNy. (1: 37).
Jól néz ki, Sándor István 1795 (Sokf. 3:229): „Ezen halbőrökből, mellyek által láthatók, 's igen jól ki néznek, készítnek
maguknak eső-rnhát“. Úgy néz ki ugyanő nála már 1791 (Sokf. 4:131):
„úgy néznek ki, mintha Rubinból állanának*.
Jós-. Jóshong 1829 (Haszn. Múl. 138): jóshely 1832 (Jelenkor 255).
Jutalék 1835 (Tas.) contingent, dőlt betűkkel.
Jutalmas, Széchenyi 1828 (Lov. 8.7) és 1830 (Hit. 70): „a javí
tás sokkal jtdalmasb“, am. előnyös.
Jutalomjáték. Megvan már a budai színház 1834-iki szinlapján (L Phil. Közi. 28:144),
Jutányi, Német Mihály „sövényházi plébánus“-nak 1792-ben
megjelent „A’ selyem júhokról* czimfi népies nyelven irt munkájában:
„Mellyeket (kosokat és júhokat) rész szerint a’ Kamara Jószágokra
ki osztotta, rész szerint pedig jutányi árán a' Földes Uraknak el
adatta*. Vö. jártányi.
Jutányos, Széoh. 1833 (Hid. 98): „jntányosoknak Ígérkeznek
theoriában*. — Jutányosuini. Helmeczy 1842 (Jelenk. XII. 22): „mód
felett drágák s hogy jutányosuljanak“.

Kábulni-Kandi

K.
Kábulni, „betanht werden* jelentésben már Kónyinál 1774 (Ábel
hal. 161): „Kábulva omlanak le a’ főidre". — Megkábítani ugyanő nála
1786 (Paraszt emb. 60): .Kinek fejét a gyermekekkel téllé ház
megkábitotta". — Kikábulni, Andrád Sámuel 1789 (Anekdot.. 1 :198):
„vagy megbolondul vagy elkábul a’ feje belé“ ; elkábítani, Márt. (1803)
dumm maciién. — Kábakorság, Széchenyi 1830 (Hit. 209) am. a mai
álomkór. — Kern jntott szótárba.
Kacsó, Amadé László 1750 körül (Öles. könyvt. 309:834):
„Add osaosódat, Szép kaosódat Én nekem kezembe' cs Baróti Szabó
Dávidnál 1784 (SzD.): „kats: kalsó, kezetake".
Kajdács, Hanák János 1845 (Term. rajz): „kajdácsok vagy
papagájok". — Alkalmasint elvonás a kajdácsolni igéből, noha ugyan
csak 184ö-ben (Fog.), 1846-ban (Ball ) és 1848-ban (Fog.) fey'dacsnak
írja, egy somogymegvei falura emlékeztetve. — Kajdász, marktschreyer
Fog. (1845). Arany is él ezzel
Kalandor még 1835-ben is (Tzs.j dőlt betűkkel. Márt. (1803)
tsudás ember, tsudaii, rémség búvára; Márt. 1823): rémségvadászó,
szörnyetegUzö; Sándor Istvánnál (1808) szerentse-kisértő; Fáknál
1829 (Vad. tud. 2:201) zándor, de már kalandor is. Széchenyi 1831
(Vil. 257) szerencse-vadász.
Káldor. Újabban sokan vették fel családnévül; Vörösmarty „vad
Káldora* tette népszerűvé. Először 1753-ban Kunits Ferencz Sedecziás
czimü keserves játékában fordul elő, „chaldeus* értelemben. Vö. Nyr.
31:170.
Kamat. Kisfaludy Sándor 1806-ban ezt Írja Sümegen: „interusurina, kamat. Ezen a tájon minden paraszt nemcsak megérti, hanem
maga is él vele". (Műnk. 8:680.) — Széchenyinél 1828 (Lov. 214) és
1830 (Hit 54, 80, 116) kamatol a mai kamatozik helyett. — Kamatlan
1828 (Lov. 85); kamatiláb 1833 (Stad. 54), de már Jelenk. 1836 (6 I.)
kamatláb.
Kandalló. Magyar Hirm. 1780 (212): „Most a' kandallóban
lévő) tűzhöz méné" ; és Magyar Gramm. 1781 (179): „Kandalló, dér
Kamin". Szótárilag SzD.-nál (1784).
Kandi, Matics Imre, kinek adatai teljesen megbízhatatlanok (Vö.

Kanyar—Karolt
Adal. '264), c szót pápavidékinek mondja. — Tzs. (1835). „guckkasten, guckfenster" jelentéssel, de dőlt betűkkel szedve,
Kanyar-, Márt. (1803) kanyarfa, kanyarvas; Bugátnál 1836-ban
kanyaréra összetételekben.
Kapcsolat, Verseghy 1793 (Mi a Poézis?): ,szókaptsolatok“. —
Kapcsolók Széchenyi 1835 (Hunn. 120): „se rokon érzésnek, se barit Ságnak, se közerénynek nem kapcsoléka“. Itt am. kapocs; Kunosénál
1835 (Gyal.) am. acclnsnm.
Kápra, Szász Károly (Álmos, 109): „Vajh nem csak ijesztő
káprázat e látmány ? Nőm kapra, valóban pokolbeli Ármány 1“ (Vö.
ábra). — Kápránd (Nyr. 34:214).
Káprázat, Benyák B. 1780 körül (Nyr. 30:476): „Phantasma*
— Káprázolat Kazinczy 1790 (Hamlet 5): „Gusztáv azt mondja, hogy
az tsak káprázolat*.
Kar, facnltas értelemben. — Révainál 1781 (Menykő mivoltáról,
A,) „facnltas philosophica* : böltselkedési társaság. — Márt. (18031
tudományrang, tudománykor. — Pauly 1827 (Polg. Igazg.) tudós kar-,
a Curia szótárában (1836): .törvényes kar, orvosi kar, bölcselkedést
kar s végre a Hiv. Msztban (1845) hittudományi, jogtudományi kar.
Karangyal, Kónyi 1774 (Ábel hal. 121): „Egy Kar-angyal szólittatott elő*.
Kardozni, Dugonics 1770 (Trója vesz. 110): „Vaktában kardo
sunk* ; előbb kardot; ugyanő nála kardalló = gladiátor 1800 (Róma
tört. 224) és kardalkodás 1808 (Cserei 278).
Karimázat, Baróti Szabó Dávid (1792). U. i. kikarimázni.
Karnagy, Márt. (1803): főmuzsikamester; Mátraynál karfő. (Vö.
MNy. 3:287).
Karok és Rendek. Már SzD.-nál (1792) megvan. — Dugonics
nál : „Álladalmak és Rendek* (vö. Kreszn.); Szirmaynál 1806 (Gloss.)
„Nemesi Karok és Fő Rendek"; Pest, Veszprém, Zala, Tiszt, Szók
ban (1807): „Karok és Rendek*, a veszprémiben érdekes indokolással
(249. L ): ,,A’ Kar szót nem a' Deák chorusbél, hanem a vitézkodö
Nemesek karjaitul származtatván, s közönséges megegyezés által azt
a’ jelentést adhattyuk neki, a’ mit a- Status Deák szó tesz. De egyéb
iránt is mondják: „Est in bono statn, jó karban vagyon*.

Karolni—Kecs
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Karolni. Átkarolni, Kisfaludy Károly 1826 (Máty. deák 1:5 :
„a hasát bennem átkarolja1. — Fölkarolni mai átvitt értelmében
Széchenyi 1845 (Pol. ez. 2:508).
Karöltve. Efféle összetétel Széchenyinél igen gyakori: kardugva
(Stad. 24): „ö sem fogja élhetni napjait kardugva s resten” ; kar
nyugta (Vil. 56): „henyélve s kamyngva tekinteni a szégyeneket* ;
karkuksolva (KelN. 86); kar- és kardnyugva (Honn. 98). — Vö.
Fejtörve.
Káröröm, Márton István 1796 (Theol. Morál 527): „a' Káröröm
nek, Igazságtalanságnak . . . gyülölségre méltó voltokat . . . erez
hessük" és Márk nál 1823 (Sztr.): schadenfreude. — Kárörvendö,
Kisfaludy Sándor 1807 (Mind- Műnk. 2 : 25u): ,S kórtörvendö hahó
Iával ismét visszásságaidott". — Kármosoly Kuthy Lajos (Polg.
Szóz. 152).
Karperecz, Kollárits 1764 (Phil. XXXIX).
Kárpótlás, Márt. (1803) „compenaation, ersatz, schadloshaltung"
Kartárs, llierolex (1845): „membrum facol tatis*. A kézi szótárak
közül először SimB (1899).
Kártékonykodni. Megvan SzD-náL Sl-nál és Földinél (Term.
hist. 336): „a mézmoly a méhkasokban kártékonykodik*. — Az újabb
szótárakból kimaradt. — Széchenyinél (Pol. ez. 1: 88) káriékonyatlan is.
Kártevéketlen, Gelcji Katona István 1645 (Titk. 669): „szállá
az Apostolokra is ollyan szelíd és értelem nélkül való jelekben, úgy
mint kdr-tévéketlen szélben". — A Nvszból kimaradt.
Kátyú, Baróti Szabó Dávid 1803 (Magy. Vir.): „kátyó, mély hig
sár, koponya*.
Kávézni, Kónyi János 1779 (Hadi román 31): „kevélven dohá
nyoz, kávéz, tűz mellett fttl*. Szótárilag Márt.-nál 1800 (Szt.)
Kebelezni, Geleji Katona István 1645 (Titk. 904); nála békebeleetet: „Az háromságot insinualja, bé-kebelozteti ávagy férkezteti*
— Széchenyinél 1831 (Vil. 290): „a társaságba nem keblestíell sze
mélyek*.
Keos, Dayka Gábor 1791 (Heloiz Abelardhoz, Hadi Történetek
1:810): „S letépvén a halál hóditó Kecseid — Keesck! ti szültétek
Holois könyeit*. — Kecses, Jelenkor (1832 :9).

496

Kedély—Kellem

Kedély. E szóról » Századunk 1841-ben (197) ezeket mondja:
„A Geinüthben legkevesebb sincs ked, kedv vagy kédhöl, hanem szívteli, szivteljes, vagy mintegy szívvé lelt emberről mondjuk németül:
ein gemiitblicher Mensch s így magyarul szivletes embernek lehetne
az ilyetélit mondani. Kedély vagy kedvély azt közelíthetné meg, mit
a franczia e szóval jelez: eiijouement.
Kedélyes, Kossuth 1841 iFest. Hirl. 97) Bezerédj Istvánt ma
gasztalni akarván, „kedélyes szerzőnek“ nevezi. — Kedélydús ugyanő
1841 (Pesti Hirl. 291): „kedélydús éldelettel kínálkozó társalgási
tehetség". — Kedélyes (n. i. 97) annyi mint: nemes kedélyű.
Kedvenoz. Szótárilag Márt (1823): liebling.
Kegy. Első összetétele: kegysziU Horváth Adómnál 1791-ben
(Legrőv. nyári éjtsz. 49): „a’ kegysziizekkel a’ zöld erdő’ térségét. ..
sétáló helyül választotta magának". — Kegyjel Bajza J. 1830 (Kül
földi Ját. szín. 188).
Kegyelet, Fáy András 1841 (Pest. Hirl. 501) és 1842 (Kel. Népe
nyug. 68). Szótárban Fog. (1845) pietSt.
Kegyesteien, Geleji Katona István 1647 (NySz). Ő csinálta az
impinsra, valamint a leljeslelent az imperfeetusrá, de nem igen akadt
követője. Verseghy (Lex. 69V megrótta Gánótzit, hogy a „coelebs*-et
hdzastalannak nevezte: „mert a tálán adjectivumokat az s képzővel
formált qdjectivumokból nem szülhet".
K egyúri jog, Hierolex. (1845): jus patronatus.
Kéj. Első összetétele, úgylátszik, kéjpíUanat Kisfaludy Károly
1823 (Epigr. 7): „kéjpillanatát búba meríti korán". — A kény és kéj
különbségét Kazinczy igy határozza meg 1829-ben (Élet Literat. 309):
,Kény rokon a’ gyönyörrel, melly a’ legszebb öröm’ legfőbb tetőjét
(voluptas) jegyzi. A kéj arbitrinm, Willkühr, szabados tetszés*.
Kelet, Gyöngyösi 1669 (Mur, Vén. 3 :126): „Ama szerzett szép
hir ki-ér az egekig, Kelotről feljővén, terjed nap-nyugotig“ és ugyanő
nála 1683-ban (Ének Th. és Zr. I. házass. 184 vrssz.): „Keletiül napnyngtig hat erős sugara".
Keltezni. Előkeltezni, praedatare Hierolex. i76); utánkettezni
Fog. (Törv. Szt)
Kellem. Dayka Gábor 1792 (Bárdossy Jánosné halálára 2. vrssz.):
„Elhervadt kellemit tekintjük itt*. Kármánnál 1794 (Uránia 1:48);

Kémlelőt—Képviselő
„de nem sokára édes Kellemeid' Szemlélésében elmerülve fogsz meg
látni".
Kémlelet, Dugonicsnál kémetet 1791 (Etelka 1:101): „az eláraltatás miatt legfélelmesebb Kémezet vala“. — Kémlelödni Baróti
Szabó Dávid 1792 (SzD).
Kény-. Kénybecs, Széchenyi (Stad. 92): pretium affectionis;
kénymunka 1842 (Pest. Hirl. 752) zwangsarbeit, ugyanez kényszer
munka Ráth (1853).
Kenyér-. — Kenyéririgylés, Márton (1803) brodneid; kenyértudomány Márton István 1798 (Theolog. Morál 789): a’ Magyar Poeeisba
jóllehet e' nem Kenyértudomány, szép ’s jeles mustrákkal ditsekedhetiink* ; Márt. (1803) kenyérkereső tudományok.
Kényszer. Az elvonást a Debr. Gramm, végezte 1795-ben (273):
„kényszer vagy kénszer (mint: műszer, számszer) elveszett Szó, lett
abból: kénszerit, kénszereg. elkénszeredett‘ .
Képelni, Medgyesi Pál 1836 (Praxis Poetatig 935): „az Istennek
minden-nemű át képelése valóságos Balvany" és ugyanő nála 1G40
(Szent Atyák Öröme 67): „Nem szokta kegyelmed azzal . . . az
Istennek képelését menteni*. — A Nysz-ból kimaradt.
-képes. Fizelésképes, udvarképes, megvan már Kelemen Béla
szótárában (1897).
Képesíteni, Geleji Katona István 1049 (Válts. 3:1354): F,gygyik hazugságot tehát más bokros hazugságval szineliti, és képesíti".
Képész, Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2 :180). „hangász : musicus, hangászat: musica, mint szobrász : statuarius, szobrászat: statuaria ; képész : bildner, képestet: bildnerey". — Ma csakis összetéve :
fényképész, térképész.
Képezni. Mai érteimében 1798-ban Sándor Józsefnél (Erk. név.
27): „növendékek szivének képzése*.
Képleg, Széchenyi 1830 (Hit. 81): „ezt paradoxonnak látja sok
s igazán olyan is képleg.“ Am. látszólag.
Képlet. Mathematikai formula értelmében Taubner Károlynál
1841 (Mértan).
Képviselő, Aranka György 1790 (Angi. és Magy. igazg. 8) ;
. Magy. Hirm. 1793 (1:127); Csokonai 1800 (Vö. Ny. 32:163); Kisfaludy
Szilt: Nyelvújit. Szótára folyt.
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Képviselöház—-Kereskedelem

Sándornál 1806 (Muuk. 8:888) vicaríus; Zala Tsztban (1807) manda
Képviselőház, Krtlcseynél 1833 (Országgy, napló január 30):
„a másik képviselői házat alkotott*. U. i. képmxeléség i s , Képvise
lőé Kölcsey 1833 (OrBzággy. napló junius 4): „a képviselőét a nemes
ség szegény volta lassanként hozta be“.
Képzelem, Kisfaludy Sándor (Eseghvár, H l: 143) éa Kisfaludy
Károly 1819 (Stibor 4:2): „Mely képzettnek!“
Képzelet, Kónyi János 1775 {Az első hajós 30): „ama setétcs
képzelethiíl kifsjtözliessen*; épigy 1786-ban (Paraszt eml). 17 . —
Phantasma a jelentése Kazinczynál is 1789-ben (Hivatalra vez. beszéd
29): „az a kedves képzelet*; de phantasia már 1791-ben Horváth
Ádámnál (Legröv. nyári éjtsz. 2):. „A’ mellynél tovább nem szük
ség menni képzeletben".
Képzelgés. Széchenyi 1830 (Hit. 86): „a jó renddel meg nem
egyeztethető képzelgések*; (Vil. 77): „theoriában megvénült kép
zelgők.*
Képzemény. Dugonics hozta divatba 1780 (Uliss 158); „Minapi
álmomban derült ugyan fénnyem, De hamar enyiszett ezen képzeményeem*. — Megvan (Etelka 1 : 67. és Szerecs. 2 :153) is. Szótári
lag SzD. 1792.
Képzet. Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 : 1822): „Az az erő
is pedig . . . tsak me'ő varásloi képzet, és hév-bájos gondolat*
„Itt phantasma. Vargyásnál 1750-ben (Phras.): facies; Kónyinál 1775-ben
vorstellung (Hajós 27): „szemei előtt levegett az a’ képzet*. —
Képzetrend .Márton István 1798 (Phaedrus 380): „a’ gondolatinknak
jó-rendbe való lerakását hivják a' Rhetorok Dispositionak (képzelrend)".
Képzetes. Taubner Károly 1841 (Mértan, 96) imagiiiRr.
K épzettség. Mai jelentésében Nemes-Apáti Kis Sámuel 1829
(Élet Literat. 31): „saját képzetsége nem idornos annak értésére*.
Kerekdíteni. Kovács János 1746 (Hadi exerc. 63): „kerekditett Circnlnst formál*.
.Kereset: actio Pestm. Tiszti Sztr. 1807.
Kereskedelem. „A pesti m. kereskedelmi bank* 1842 április
80-ántartotta alakuló közgyűlését. (Pest. Hiri. 2 : 294). — A „commerz*
Mártonnál (1803) „kereskedési-közösülés*.

-kereskedő—Kérvény
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-kereskedő. Eleségkireskedés Kovács Jánosnál 1746 (Hadi exero.
80 : „a’ Polgár vagy városiakat az ö clcség-korcskcdcs cs utazások
ban ne gátollya” ; posztókereskedés Decsy Sámuel 1788 (Ozmanogr.
1:115); borkereskedés Márt. (1799) weinbandel. — Fakereskedő VLArt.
(1818) viiopola; könyvkereskedés Decsy Sámuol 1790 (Pannóniái Feniksz
197); búza-kereskedő Mészáros Ignáu 1793 (Magy Secretarius 17).
Keresztezni. A régi nyelvben (NySz.) am. .kereszttel meg
jelölni”. — Tzs. (1838) am. „kreuzen,” alkalmasint még csak a régi
értelemben. — .A fajok keresztezése” 1865 (CaF.); „verkreuzung”
Ball. (1881). — Keresztődzeni Ball. (1890).
Keresztelmóny. Dugonics 1820 (Példab. 1:126): „Pali pap
körösztölménnye:” kerewteléae. Kikeresztelkedni- noha gyakran halljuk,
még uem jutott szótárba.
Keresztmetszet. Hasonló összetétel a kercsztvágás Kovács
Jánosnál 1742 (Continuat. a magy. Krón. 2:117): , a'világ négy
szeglete felé kereszt-vágással tsapa”. — Keresztkérdések Kossuth
1841 (Pesti Hirl. 158): „úgynevezett kercsztkcrdcsckkcl (cross examination)”. Szótárilag SiniB. (1902).
Keresztnevek. Angyalka: Angelica (Hiorolcx.); Aranka, Árpád
(1. a maga helyén). — Az első Etelka Almási Etelka volt, született
1789-ban (Ny. H l: 151); Izor, legújabban, különösen, a zsidóknál, Izidor
helyett; ugyan ilyen a régi Izsó családnév alkalmazása, szintén Izidor
helyett; Jolánka (1. ezt); Mór megvan már PPB. függelékében; Sl.-nál
Rádó, Ráda : Oonradns, Récse: Richardus (Sokféle X II: 217). —
Furesaságképen említem meg, hogy Nagy János 1845-ben (Hierolex.)
szent Fulgentiust szent Villamosunk, akarta nevezni.
Keresztény. Pázmányig majd mindig keresztyén. Ő magya
rázta, hogy „a Krisztus keresztitől keresztény nevet viselünk” Vö.
Krcszn.).
Zrínyinél hol keresztyén, hol keresztény.
Kerülék. Dugonicsnál nem 1784, hanem 1798-ban (Tndák.) s
nem kerülék, hanem kerekdék. Amaz Jedliknél 1850 (Term. tan) és
Ball.-nál (1857). Ugyanennél 1854-ben még „köred, körönd, körkör,
petekör, kerekdék”.
Kerületes. Baróti Szabó Dávid 1762 (Szt.): „Körös: környjös,
kerületes”. — „Volnminosus” jelentésben Kossnthnál 1842 (Pesti
Hirl. 859).
Kérvény. A „bittschrift” Márt. (1803) kérő írás, kérelemirás.
Kossnthnál 1842 (Pesti Hirl. 207)“ petitionsrecht: kérelmi jog.
32*
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Keserédes—Kézbér
Keserédes. Ilyen Aranynál (Aristoph. 3:285) gyönyörédes,

Készítmény. Baróti Szabó Dávid 1788 (Magy. Mas, 1:60):
„’S Isteni Készítmény, piros hajnalt ’s havat hintő".
Készülék. Széchenyinél 1833 (Stad. 26) készülmény is: „annak
húsz köteti készülmény sem elég". Ugyanez a Hierolez.-ban is.
Kesztyüzni. Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majors* 363):
„Mások kesztyüzött kézzel lombjába'ragadnak."
Kétértelm ű. Márt (1803) „doppclsinn: kétértelműség,kétértelem*
Kétkedni. Verseghy 1806 (Aglaja: Venug és Ámor): „Ez legyen
oly rossz kút, úgymond kétkedve magában".
Kétleni. Kunica 1753 (Szed. 41): „nem ellenzem fiúi kötelessé
gedet, de ahhoz fogható tehetségedet kétlem
Kétségbe vonni. E kifejezés a régi nyelvben ismeretlen.
A XVII. és XVIII. században (NySz. és Kreszn.) kétségbe hozni volt
szokásos, sőt igy van még Márt. (1803 és 1823) és Tzs. is (1838).
Toldynál (M. Tud. Társ. Jegyz. 1831 decz 2): kétségbe húzni. —
Kétségbe vonatlan Ball. (1846), kétségbevonhatlan (Fog. 1848).
Kétazeresíteni. Horváth Adám 1791 (Legriiv. nyári éjtsz. 52):
„Kétszeresítsd siralmadat bölts éneked' hangjával". Vfl. többszőré‘síi.
Kétszínűség, simulatin Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme
83): „alig hihetnem, hogy . . . ez hizelkedés és az kétszinúség
ennyire ortzájára férhessen". — A NySzból kimaradt. — Bárótzi
Sándornál 1775. (Erk. lev. 20) kétszinség: „Nintsen a gonoszságnak
fellyeb való mértéke, mint kétszinség*. — Kétszinkedni SzD. 1792 (217).
Kéttagú. A mathematikai binomiumra sok nevet ajánlottak.
Dugonicsnál 1784 (Tudák.) kétrajú-, Bolyai 1830 (Arithm) kétízü,
Győry 1832 (MathSzt.) kélszakú, Bresztyenszky és Bitnicz (U. o.)
kéttagú.
Kevesiüni Széchenyi 1831 (Vil. 164): „nem nagyobbal, hanem
kévésül". — Nem jutott szótárba.
Kézalatti. Kölcsey 1833 (Országgy. napló jnu. 2/. „Winkler
kézalatti mankálódásairól annyi mindenféle hír száratok széllyol*. —
A kézalalt (veszek, eladok) sincs a NySz.-ban; az első ily kifejezés
Kazinczynál 1790 (Hamlet 94): „kéz alatt takarítsd el*.
Kézbér. Széchenyi 1831 (Vil. 241): „a kézbér ára nevekodnék*. —

Kézcsók—Kiállani
A „manupretium* fordítása, noha ez már MA.-nál munkabér. Nem
is jutott szótárba.
Kézcsók. Kármán 1794 (Uránia 2 :68): .meg-érdemlott egy
Kéz-csókot*.
Kezdemény. Peretsenyi Nagy László 1804 (Mezengy 86):
.Kit a’ négy kezdemény 's a' Természet sirat*. U. i. .Kezdemény:
Elementa quatuor itten értetik*. — Kezdeményt Kölcsey 1833 (Országgy.
napló máj. 11.): .a kezdemény! j o g --------- ,* tehát a mai kezdemé
nyezési jog.
Kezdetíteni. Geleji Katona István 1647 (Válts. 2: aj, előb.):
.príncipians princípium: kezdetitti kezdet* és „princípium principiatum:
kezdetittetett kezdetje*. A NySzból kimaradt.
Kezdetes. Geleji Katona István 164.1 (Titk. 308): „nem lehetett
semmi okon teremtetett és kezdetes létű Angyal*. — A NySz.-ból
kimaradt.
Kezelni. Sándor István 1793 (Lcv. 452): „a tinantz kezeltetése
Kezesiteni Fogarasi 1833 (Diák Hagy MUszókönyv) garantiren;
kezesítvény: garantie. Kossuth is élt vele (Pest. Hirl. 1843:515):
„királyi székünk biztosságát kezesíthetik*. Kezeseim (Fog. 1842)
„garantiren, verbürgen” s innen kezeslet is. Vö. biztosíték.
K ézi könyv. MA. és PP.-nál „kézben hordozó könyvecske*.
Com. Jan. (15 p.): „kézben forgó könyvecske*. — Horvát János 1763
(Emberi okoss. 8): „Ezt a’ tsekély kézi Könyvet lia tetszik érteimessen olvasni* és Márton István 1795 (Latin rúd. elöh. 4): „Ezen
két Classisoknak kézi könyvök leszsz liát ez az Űj Rudimcnta*1;
ugyanő nála 1801-ben (Német rúd. előb): kézikűnyvecske. — Szétárilag
Márt. (1803).
Kézirat. Sándor Istvánnál már 1799-ben is (Sokf. 6:7): „így
neveztetik a legrégibb Magyar Könyvekben ’s kéziratokban*.
Kézmű. Lázár János 1750 (Gcograpb. 44); „A1 Kéz-mivek és
Mesterségek . . . virágjokban vannak*. — Kézműhdz 1792 (A magy.
tört. röv. rajzolattya 185): „épített fáhrikákat, kéz-miív-házakat*. —
A manufactura Széchenyinél 1830-ban kézlet (Hitel 1G3): Kézietek,
manufaktúrák*.
Kiállani. „Elszenvedni, elviselni* jelentésben Kovács János 1746
(Hadi exerc. 84): „Ostromot kiállottak*: Geidler Józsefnél is 1775-

Kiállltvády^Kihallgatni
ben (Hadi oktatás 155): „A’ Világon a' legjobb Armáda sem álhattyaki az illy Táborozást sokáig.*
K iállítván y. Fáy András ' 1862 (Elszegényedések 18): „Ha a
fényűzés . . . a honi ipar kiállítványaira szorítkozik,, nem nagy
veszély.*
Kicsapongás. Márt. (1803) excess. — Eleinte „túlzás" érte
lemben. Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 357) „kitaapó gyönyörködés*;
Széchenyinél (Hit. 216): „valamely elsőségnek kicsapongá reputatiója";
(Vil. 9): kicsapongó szerénység; (Vil. 172) kicsapongás: übertreibung.
Ma inkább aussehweifung (Ball)
Kiosinyitő. Márton István 1793 (Phaedrus 177): „Diminutivum
Nőmén vagy kitsiuyitö szónak lúvják az ollyan szót’, a’ melly kilát nyíti a' szók értelmét", ngyanö nála 1795 (Latin rúd. 44): kitsinyílö névszó.
Kicsinységes. Széchenyi 1831 (Vil. 185}: „legkicsinységesebb
hiúság.* Am. kicsinyes, nem jutott szótárba.
Kicsiskedő ugyanő
nála 1843 (Pol. ez. 2:195).
Kidolgozni. Faluéi Műnk. (747, 772): „semmit sem tudok
kidolgozni." A NySzból kimaradt. — Kónyi János 1774 (Ábel hal
elölj, b.): „határozatlan dolognak rendességét kidolgozta'-; ugyanő
nála 1786-ban is (Paraszt omb. 7 . — Szólárilag Márt.-nál 1799
(Szt) „umarbeiten: újra kidolgozni*.
Kiébredni, 1. ébredség.
K iegyenleni. Széchenyi 1839 (Pol., ez. 228): „a dolog maga
magátul kiegyenlik.“ — Nincs szótárban.
Kiéheztetni. Ki igekötövel először Thornas Jánosnál 1763-ban
(Franczia Nyelvmester 1:193) „Affamer: Kichcztotni*.
Kiépíteni. Már llél-Cellarinsnál 1719 (Lib. Mem.) exaedificare.
Kígyózni, Gyöngyösi 1883 (Ének Th. és Zr. I. házasság. 315
vrssz.): „És kéziben vévón kígyózott Pálozáját Elröpül*.
A NySz.ból kimaradt.
Kihallgatni, Kazinczy 1790 (Hamlet 78;: „Kegyelmes Hertzes,
hallgass ki*. — Kihallgatás : andienz, Sándor István 1791 (Sokf. 2:
1001 : „A Ferrarai Hertzegnek a’ Követe ki a kihalgatást(Andientziát)
ezen Pápánál semmiképen meg nem nyerhette*. — „Audíenz-zimmer:
meghallgató palota". Márt. (1823)

Kij ózagodnt—-Kimenteni
Kijózanodni, Dugonics 1788 Etelka 2:126): „a’ meztelen
Kardoknak szokatlan Villámaira mint-egy ki-józanodván“. — Kijúiae
nulm, Baráti Szabó Dávid 1792 (SzD.). — A NySz. szerint csakis
meg igekötövel használta az irodalom is.
Kikeletkezni, Széchenyi 1831 (Vil. 63)
keztünk volna ki.'. — Nem jutott szótárba.

mintha vizbiil kelet

Kiképzett, Széchenyi 1841 KelN. 16): civilizált; kiképzettéig
(ü. o.); kiképződni 1841 (PoL ez. T: 474).
Kikészíteni, Kovács János 1750 (Continuat. a magy. Krón.
3:106):
bagariának ki-készitósekre való eszkőzök-ís bőven fel
találtattalak*.
Kikezdet, Márton István 1794 (Görög ny. első kezd 130): ,Ki
kell a’ gramniaticából azt a' Kikezdetei keresni .
Kikötni, NySz.-ban csakis „alligo, adnecto, ad portum applico*
jelentéssel. — „Aúsbedingen* értelemben Márt. (1803).
Kikülönböztetni, Széchenyi 1828 (Lov. 107): „valamelly külö
nösség és kikülönböztetö tulajdonság*. — Csakis Kreszn. Szótárában;
Kiküszöbölni Dugonics 1789 (tárházi 3:4): ,Sőtt azon leszek
még ma, hogy Tárházi a1 kapitányt kiküszöbölje, az urat pedig
bevegye"; ugyanő nála 1788-ban is (Etelka 1: 242).
Kilátás, Márton Istvánnál 1796 (Theolog. Morál 461) még
kinézée: „Kedves kinézéseket ad a’ jövSre*.
Kilópcsö, Mért (1803) anstritt; de a későbbi kiadásokban
már elhagyja. Vö. Lehr Albert: kiút (MNy. 3: 73).
Kilibegni, Széchenyi 1831 Vil. 171): „Tasso, ki szerelmét
börtönben lihegé ki“. Nem jutott szótárba.
Kilincselni, antichambrirozni, Tolnai Magyarító Szótárában:
.Azért kapott fel olyan nagyon, mert egyre kilincsel a nagy uraknál;
végigkilincselte a befolyásos embereket*.
Kím élet, mai értelme Kisfaludy Károlynál 1820 (Baráts. nagy
leik. 189 sor.): „ha kímélet tart vissza, bátran vallhatod*. — Kímélet
len már a NySz.rban is.
Kimenteni. A régi nyelvben csakis „befreien, erretten*. —
Mai „cntschuldigen* értelme Sándor Istvánnál 1808 (Told.).
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Kincs—Kísérteni

Kincs. — Fotkincsezni, Széchenyi 1833 (Stad. 27): .a lefolyt
századok legtöbb tapasztaláéit Icincsezle fői". Ugyanő nála 1847 (Progr.
48) fölkincseim is; ez utóbbi Aranynál is (Próz. Dóig. 84). — Jablanczynál 1841 (Adat. 42) kikincsezni am. .kiaknázni”.
Kincstárnok, Dugonics 1810 (Radnai tört. 6): .Ez a jó Király
(Kincs-támokjának hütclensége avvagy tolvajsága miatt) annyira jutott".
Szótárilag Márt. (1823).
Kinevezni. A régi nyelvben annyit jelentett, mint megnevezni:
Medgyesi Pálnál 1636 (Praxis Pietatís Olv. 4): „az ki nevezést el
hagyván tsak Közönséggel említem az Királyokat" és Geleji Katona
Istvánnál 1645 (Titk. 472): „Sőt a’ harmadik is . . . ugyan itt nyilván
kineveztetik
Kinézés, Márton István 1706 (Theo). Mór. 461): .kedves kinézé
seket ad a jövőre".
Kínveríték, Széchenyi 1831 (Vil. 145): „a kinveritéktüi elalvó
antodafé". — Nem jutott szótárba.
Kirándulni, Adatni Mihály 1763 (Sprachkunst 300): „ki rándu
lok Üj-falura: ich werde nach N. f'ahren". Épigy fahren a jelentése
Dugonicsnál is 1791 (Etelka 1: 248): „ki-rándóltam tehát Ázsiába" ;
ugyanő nála felrándúlni is 1788 (Etelka 1:183, 2:4).
Kirekesztöleg, Bajzánál 1829 (Élet Lit. 54) és Széchenyi
nél mind a Hit., mind a Vil.-ban igen gyakran .kizárólag" helyett. —
Nem jutott szótárba.
K irendeltség Zala Tsztárában 1806. (Vö. NyK. 35 ; 217) ; delegatio (Hierolex. 1845). Egy kézi szótárban sincs meg.
Kisdedóvó-intézet. 183B (Jelenk. 141).
Kiség, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszorú 1:40): .Vendége’
kiségit azonnal, észre vévé". Vö. miség a NySz.-ban.
Kísérlem. kísérlet. Kísérni jelentésben már Marikowzki 1772
(Néphez való tudósítás 263): .Ezek ntánn minden nyavalyát késérlö
esetek meg-szünvén, álma is meg-tér". U. i. 284: „késérlö jelek".
Bugát ugyan saját vallomása szerint maga alkotta a kísérelni igét.
de nem lehetetlen, hogy olvasta valamikor épen Marikowzki orvosi
könyvében -s felhasználta az experimentum kifejezésére. — Sándor
Istvánnál 1799 (Sokf. 6 : 107) .kisértet, kisértés: Experimentum,
Tentamen, Próba".

Kiskorú—Kivenni
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Kiskorú, Verseghy (Vö. NyK. 35 : 22B) és Kisfaludy Sándor 1808
(Műnk. 8:681). — Márt. (1803) árvakoros.
Kislelkű, Széchenyi 1830 (Hit. 25): „ha kislelküleg minden javí
tást kirekeszt*. Kislelküség (Vil. 131). Vö. -lelkű és nagylelkű.
Kisszerű. A. régi nyelvben (NySz.) csakis kicsinyszerü és kis
dedszerű. A czimszó először Fog. (1845) szótárában.
Kiszéledtség, Medgyeainél 1640 (Szent Atyák öröme 282) :
„valamely lyukatakan, lattyuk az embert, de ki széledtségct nem
tudgynk*. — Alkalmasint am. terjedelem.
Kiszenvedni, meghalni értelemben Kisfaludy Károlynál 1819
(Stibor 1:3): „Már ő kiszenvedett".
K ita rtá s : „ausdauern". — Előbb „állhatatosság, türelem", utóbb
„kitörés* pl. 1841 (Pesti Hirl. 323) és csak 1845-ben (Fog.) ktiarlúság, végre 1867-ben (Ball.) kitartás.
Kitermeszteni, Széchenyi 1830 (Hit. 35): „sok életjavakat ter
meszthet ki“. Ma termel, produkál. Nem jutott szótárba,
Kiterület, Geleji Katona Istvánnál 1645 (Titk. 471): „Es e' lén
első bizonyító ok a’ ki-terűiéivel egygyfitt, hogy a’ Gideon Angyala
a’ Ghristus lőtt légyen". Jelentése?
Kiválakozni, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 : 287): „No
válakozzatok-ki a' közönséges Anyaszent-egy-házból". — Nincs a
NySz.-ban.
Kiváltság, Dugonics 1795 (Jeles tört. 2:146): „A’ Régi Kivált
ság (Privilégium) a’ Klastrom’ kezdőjének nyelve szerént Görögül irattatott". — Zalányinál 1774-ben (Belisarius 182): „felsőbb szabadsága
:privilégiuma)".
Kiváncsi, Bessenyei György 1772 (Hunyadi László Ajánl. 7):
és Kónyi János 1786 (Demokr. 2 ; 131) kíváncsiság: „az ő (t. i. az
asszonyok) kivántsiságoktól legyetek mentek óh férfiak".
Kéváncs :
kívánás, étvágy Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 1: 20): „Evésnek, ivásnak
szörnyű kéváncsa* és 1798 (Szerecs. 1: 370): „Fuvorájának ékes hangozatjával jobb kcváncsot adna legelő juharnak".
K iven n i v a la m it: „meglátni, észrevenni". Ez a sokszor meg
rótt németesség már Faluéinál megvan 1771-ben (Udvari emb. 3: 93):
„Az embert külső magaviseléséből voszszük ki*. — A NySz.-ból

Kivétele*—Korányi
kimaradt. Dugonicsnál is 1794-bcn (Jel. tört. 153): „ki lehetett venni
azon lónak temérdek nagyságát*.
Kivételes, Széchenyi 1844 (Akad. Évk. VII: 56). — Kivételezni
1845 (Hieroltw.) az „exceptivus* czikkben.
Kivonat, Magv. Hírmondó 1796 (1: 215). — Kivonatai Széchenyi
1830 (Hit. 201): „a számadás kivonatala“ ; ugyanilyen í Stad. 13) :
„kérte pénze visszaadalaldt*. Mind a kettő alkalmasint a „behozatal"
mintájára. Egyik sem jntott szótárba.
Kivonatkozni, Széchenyi 183Ö (Hit, 209): „a közjóra törekvésből
akármi szín vagy ürügy alatt kivonatkozik". — Jelentése: „kihúzni,
kivonni magát valamiből*. Nem jutott szótárba.
Koosizni, Kónyi János 1776 (Erkölcsi mes. 74): „Tehát kotsizzon
kegyelmed*. — Éintózni Dugonics 1803 (Jolánka 1: 118'.
Koczkáztatni, Márton István 1794 (Gör. ny. Előb.): „korcsmé
nyomét kntzkáztatni“. Széchenyi 1833 (Ilid. 87): „5 perczentért koczhiztassa pénzét*. — 1843 (Pol. ez. 1: 479) „nagyobbat nem nyer, de-még
azt is lcoczkázza“.
Komoly, Márton Józsefnél 1802 (Német gramm.) ezt olvassuk :
„ernst, komoly (komorkás). Mit ernstem Gesiehte: komoly tekintettel.
Komoly túl a’ dunai szó, éppen azt teszi, mint serias*. Lehet, hogy
erre a helyre hivatkozik Kazinczy, mikor Szemere Följegyz.-ben Révai
ellen a komolyt védi. — Komolyodni Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.).
— Elkomolyodni Kisfaludy Sáudor 1801 (Mind. Műnk. 1: 45). „Az
erdő elkomolyodott*.
Kopáosolék, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „Diónak héjjá,
haja, kopátsa, kopácsolékja*.
K ór főnévi használatát: „lauguor, morbus ; schwachheit, kránkheit* jelentéssel már MA. PP. és PPB.-nál, és Adamiuál is megta
láljuk. Bugát valószinüleg ezekre támaszkodva hozta e jelentést forga
lomba. Különös, hogy az említett régi szótárak mind a főnévi értelmet
adják első helyen, eddigelé azonban a régi irodalomból nincs adatunk
a főnévi használatra. — Bugátnál aggkór, álom-, angol-, asz-, bú-,
féreg-, görvély-, ideg-, kék-, rdszt-, sáp-, sárga-, szél-,Múld-, vér-, vízkör.
Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 2:15) „élvkóros sybaritismus*.
Korányi : korai, Dngonics 1794 (Gyapj. vit. 1 :9 ): „Csudállották
illy’ fiatal emberben azon erkölcsöknek korányi mcg-crcsét".

Korcs—Kovand
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Korcs. Korcstudós Kánaánnál 1794 ll'ránia Bevezetés); korcsvers,
korcsszó u. i. (1 : 293). — Korcsfaj, korcsfajta Márt. (1803).
Korcsosítani SzD.-nál 1792. — Korcsfi Baráti Szabó Dávid 1791 (Kazinczy:
Helic. vir. 21): „A’ knrtS-iiakból száin-ki-vetéshB ment*.
Korcsnlni Széchenyi 1831 (Vil. 161): .Bábellé korcsul szegény
anyanyelvűnk". — Nem jutott szótárba. — Elkorosulni 1835 (Pol. ez.
1: 146).
Kórház. Márt. (1818) clinicum = kórintézet, a mai kóroda helyett.
Kórjeles, Fáy András 1842 (Kel. nyug. 62 ’. Kórjelenség u. ő nála
1862 (Elszegényedések, 11).
Korlátlan, Széchenyi 1830 (Hit. 62) j korlátlanság (Hit. 141):
korlátos (Hit. 31) „hol a beszéd korlátos, ott rab a nyelv*.
K orlevél. Verseghy 1806 (NyK. 35: 226): litterae revisionalcs.
Koronaőr, Dugonics 1795 (Jeles tört. 2: 40): „és azt Koronaörnek-is nevezte*. Koromörökös, ugyanó nála u. itt (2 :176): .magok
után Kororaörököst nem hagytak*. —Koronaherezeg, Jelenkor L832 (326).
Korszellem, Kölcsey 1833-ban (Országgy. napló január 19) így
ir e szóról: „ Korszellem ez egy valóságos parvenu. A szellem szó
épen huszonnégy esztendős, korral öBszetéve alig húsz ; és itne országgyűlési rangot nyert aunyi sokaknak felette, mik már a tizenhetedik
században születtek. Mindez a demokratiai veszedelmes csapongástól
ered, mely sem régiséget, sem születést, sem jogokat nem tisztel.
Azonban mégis csak valljuk meg : a szó iuágiás erővel bír s gyak
ran mindent kipótol, amit csak az ékesen szólás megkíván*.
Kortárs, Márt (1803) zeitgenoss.
Kortes, 1841 (Pesti Hirl. 141): .sok száz eortes‘ ; Széchenyi
1843 (Poí. ez. 2 : 226) kortesvezetö.
Kortévesztés, Szilasy János (Vö. Phil. Msz.): anachronismus.
Később koreUeniség (Ujd. Szav. 1844); évszámtévesztés (Hierolex.).
Koszorúzat, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „Koszoruzattya,
tetizettye valaminek*. — Koszorúllan u. i.
Kovand, Mihálka Antal 1843 (Jegeczismo). Nála voltaképeu
kovond, valószínűleg a kom porondból egyborántva, pl. vaskóvond,
De már Ball. (1854) s bizonyosan ennél előbb is: kovand, vaskovand.

Köb—Könnyedni
Köb. Dugonics már a Tudákoseág előtt is használja 1780-ban
(Cliss. 35): „Le-is öle ottan köbnyi sok kövére". K s * r t * *
Kőkemény, Dugonics 1790 (Arany per. 21) és 1794 (Gyapj. vit.
1 :156). — Márt. (1799): kősziklakemény (felsenhart). — Régebben :
kőkeménységű.
Kölcsönös. A régi nyelvben ez a. in. „kölcsön vett vagy köl
csön adott". Pl.: „alig tudtam feleségemet kölcsönös lovakon házunk
hoz elhozatnom". Mai értelmében csakis Geleji Katona Istvánnál (1645):
„egymáshoz rcciprocc, költsönösen és öszvefordulóképpen vágynak".
(Titk. 295). Baróti Szabó Dávidnál (1792): „kötísönös szolgálat am.
kölcsönben való szolgálat".--- Sl.-nál kölcsönös Ígéret" promissum
mutnuin, rcstipulatio". Széchenyinél a „reciproce" sohasem kölcsönö
sen, hanem viszonylag".
Költekezni, Baróti Szabó Dávidnál (1792) és Sándor István
1808 (Told.): „uiigrare*. Kassainál (Gyök. Szt.) „transfert se, et migrat aliorsum". (Vő. elkeletkezni Kreszn.). Másik értelme Tzs. (1835)
ausgeben, u. i. Fog. (1836), de itt egyszersmind „zieht aus odor em,
wandert". Mind a kettő a nép nyelvéből. CzF., Kelemen, SimB.-nál
csak a pénzre vonatkozó jelentése van meg.
Költemény. Banyáknál 1780 körül (Nyr. 30: 475) költeményen
am. poéta. — Dugonicsnál (JoL 2:173) ugyanígy; Sl.-nál poeticua:
költős s a poesis: költőség. — Költeményezni (Ny. 32 :168) am. koholni.
Költész, Csokonai 1803 : .A heroidáknak egy különös charaetcrek van a kÖUészvílágban* — Így áll az Olcsó könyvtárban (59:106).
Csokonai eredeti kéziratában (Akad. kézirattár): „a költés világában'.
Költő, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Major*.*: 15,: ,Köl
tői nevet szomjúzva keresvén Költöncs Toldy Ferencz 1831 (Kritik.
Lapok 1:60): „kész költőinket költönczöknek (Dichterling) csúfolni*.
Könny. Sándor István 1796-ban (Sokf. 4:120) ezt mondja:
„Mi szükség a' könyveket „lachrymas* könnyékbe változtatni? vagy
talán a’ lcgmagyartalanabb-is nem érti-e legottan a' Beszédből, hogy
nem az olvasni való, hanem a' szemből hulló könyvekről vagyon a1
szó ? Ha ezt kellene minden szavunkban követnünk, mellyek noha
sokkal külömbct tesznek, raég-is egyféleképen hangzanak, úgy bizonysok szavainkat el-kellene változtatnunk. Illvenek többek közt: adó,
eső, hordó, temelő, vonó, óra, tok
Könnyedni, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): könnyebbülni.

Könnyelmű-Kör
könnyebbedül. — Olyan képzés, mint a régi: lassódik, lassúdili. —
Megkönnyedni., Dugonics 1795 (Jel. tört. 1:14).
Könnyelmű, Mért. (1823) leicktsinn: könnyelme, leichtsinnig:
könny elméjű; ugyanígy melodisch: könny énekli. — Könnyelműsködni, Széchenyi 1831 (Vil. 136). Nem jutott szótárba.
Könyör. Az elvonást már a Dcbr. Gramm, hajtotta végre 1795-ben
(274): „könyör mint: tsőd, tsödit, Isödör . . .) nincs meg ez a szó . . .
Belőle lett kiinynrű (mint ebből gyöngy, gyönyörű; hábor, háború).
E sintsen-meg; hanem bclöllc . . . könyörög . . . könyörül, quasi fit
Könyvtár. Sándor István 1796-ban (Sokf. 4:119) c szóra
vonatkozólag igy szól: „Bibüotheca, ha egy egész Házat jelent,
melly a’ Könyvek tartására rendeltetett, mint p. o. Bétsben a' Tsá
szári magyarul Könyvesháznak jól neveztetik, ha pedig egy szobát
teszen, akkor Könyves-szobának hivattathatik, de mint hogy immár
hébe-hóba mondjuk: Kávéház, Borház, Sörház, ámbátor ezek-is több
nyire tsak egy két szobából állanak, úgy Könyvháznak, vagy-is inkább
Könyves-háznak, is el-mondhattvnk. Azonban igen jól neveztetik Könyees-t&rnak is és ugyan ítéletem szerint sokkal jobban, mint Könyvtárnak, mert valamint a’ magyar soha nem szokta mondani Haltó, Vad
kert, Vizkorsó, Borpalalzk, Vajpogáisa, Iróvaj, hanem Halastó,
Vadaskert, Vizeskorsó, Borospalatzk, Vajaspogátea, Irósvaj; úgy bizon
a’ Könyvtár ’s ezzel a’ Könyvház-is ba bár a’ Kánonok Molnár Űr-is
élt vele, nints legjobban mondva, minthogy két Substantivumból in
Casu Nominativo áll a’ szó". — Könyvtárnok, Márt. (1823).
Könyvkötési, Barczafalvi Szabó Dávid 1790 (Dugonics Följegyz. 37).
K önyvsajtó, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.) - Sándor István
nál 1808 (Told.) a typographus: könyvsajloló. — Pázminnál a nyom
tató prés sajtója; Gallérnál nyomtató sa jtó ; Comeniusban „sajtó alá
vetni a betűket*. (NySz.)
Kör, Kónyi János 1779 (Hadi román 27, 85): „Körbcnvctte* és
Dugonicsnál 1780-ban (Uliss. 123): „Köré öreg húrja lábnyi teijedtévcl által ölelhette ki-ki két kezével* és: .Nézik éles högyét rezes
lándzsájoknak S horgasuk nagy körét vas buzogányoknak*.
Kör-. Körnegyed, Dugonics 1784 (Tudák. 3 :7 ) körközéposztó
Verseghynél 1806-ban „diameter". i.Vö. NyK. 35:223); körirat. Bajza
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1834 (Kritikai lapok 5: 13); körtér, eircus Péretsenyi Nagy László
1800 (Léta, 109); körudvarlás, eerele Jelenk. 1832 (11:433 és 441).
■ Körlet, Széchenyi 1835 (Hmm. 75) am. körzet.
Körmondat, Márt. (1803): kerekbeszéd, ugyanő nála 1823 (Szt.)
körmondás, körbeszéd; körmondat Fog. (1835).
K örny,környezni. Dugonics 1780(Uliss. 154): „kömyözi láb'szárit
selyem-8zij’ horgával”'. Környit Baróti Szabó Dávidnál 1780 (Paraszti
majors. 2: 218): „A’ tói közelit. . . Fogván honn-heverö népet környiténi fagyjál”. — U. i. (2 : 61) környös is: „felső részen lélekzethelyet nyítt, melyen a környös’ levegő fúrhassa magát be”.
Köröttes, Széchenyi (1835 Pol. ez. 1: 142): „áoró’tíeaeitöl meg
nem szünöleg magasztalva”. Am. körülötte levő. . Vő. alantas, fölöttes,
helyettes. Egy szótárban sincs meg.
Körözvóny, 1845 (Hicrolcx.).
Körrajz, Márt. (1823): umriss. — Ez ugyanő nála (1803): külső
rajzolat, szinrajzolat.
Körülbelől, NySz.-ban, sőt meg Sí cs Krcszn.-ncl is am. „ubivia,
ubique, undique”, noha már 1799-ben (Márt.) „beilaufig, ungefiihr”.
Körülmény. Kenyák Bemát 1780 körül (Nyr. 30 : 473) .velum,
vclatio” értelemben. — Széchenyinél 1830 (Hit. 14) a régi kömyülállás
helyett körülállás: .életét körüláUásihoz alkalmaztatja”. Ugyanő nála
(Vil. 81): , leykörüláliásosabban be is bizonyítani”. Megvan nála azon
ban a körülmény is: „sok függ n körülményektöV (Hit. 54).
Körülti. Egyike Széchenyi legkedveltebb szavainak. (Hit. 119):
„a szállítások körülti bátorság” ; (Vil. 72): „más a Gallus körülti eset” ;
(Vil, 81): vám köriüti ideám” ; (Vil 92): „pénzügy körülti tudatlanság";
„bor körüÍH tárgy"; (Vil. 112) „gabona körülti isméretínk", stb
Köték, Baróti Szabó Dávidnál (1792) és Sándor Istvánnál (1808)
am. lignla, tacnia, instita, fascia és vinculum. Kötékgyártó : bandmacber
(U. o.).
Köteleskép, Széchenyi 1831 (Vil. 310): „sokan köztünk köteleskép dologhoz értőknek hiszik magokat*. — Nem jutott szótárba. Ma:
kötclességszerüleg.
Kötéltánczoe. Sándor István 1799 (Sokf. 6 : 150). — SzD.-nál
1792) kötélugró: kötélennjáró ; Márt. nál 1803 (fflrt.): kötélen tántzoU
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Kötemóny. Horvát János 1761 (Eiub. okoss. 476). — Dugonics
1774 [Trój. 108) am ligámén: Márt. (1803) kötaiény . . strickgras.
— Fog. (1833): kötmény am. contractus; Ball. (1851): kötvény, dér
tractat; Rali. (1854) külmény : biindniss; Hierolex. (1845) kötményes.
ligins. Az 1902 V. törv. cikkben: kötményezett kötvényeké Ilyen
Széchenyinél (Pol. ez. 1: 302) advány „adomány” helyett.
Kötet, Révai 1787 (Vera. előszó): „Egy különös kötetet adok
e* félékből közre” u. i. kötetecske is.
Kötőszó Márton István 1795 (Latin rúd. 57): coniunetio. —
Kölszó, Benyák 1780 körül (Vö. Nyr. 30:426) „conjuncto: köiszó,
mert öszve köt több mondásokat'-. — Ball. (1875) még nincs meg a
kötő szó, csakis a kölszó; 1890-ben már megvan amaz is, de vissza
utalással a kötszóra.
Kövédni, Sándor István 1808 (Told.): petrescere, peírefieri.
A nép nyelvén köveim, kövészteni: cortieem exnere, décorticare.
Kövész, Baróti Szabó Dávidnál 1792 (Szí).) am. bányász ; Sándor
Istvánnál 1808 (Told.) „látomás, lapicida és lapidum notitiam babona*:
Ballaginál megvan még 1872-ben is „mineralogus* értelmében)
Következek, Széchenyi 1831 (Vil. 233): „az okokat a következékekkel össze nem zavarni”. Ugyanígy (Vil. 179). Nem jutott szó
tárba. Ma következmény.
Következményes, Széchenyi 1838^ 1841: (Lóvers. 25 és Kel.
N. 118).
■
K övetkezetlenség, Benyák B. 1780 körül (N.vr. 30 : 473).
K övetkezőleg, Mártonnál (1799) még csak a régi következéské.ppen, de 1803-ban folglich: következőleg is, sőt conseqnent; követ
kezőleges ; inconsequent: következölegtelen.
Következtében, Széchenyinél 1833 (Stad. 79 és 106) követke
zésében. „In Folge 'dessen" még Fog. és Ball. (1847 és 18484) szó
táraiban is következésében és csak (Ball. 1854) lesz következtében is.
Következtetni, Széchenyinél 1841 (KelN. 199): ,,a halált bekö
vetkeztetné".
Kövezet. „A Város flastroma olly rossz, hogy már rosszabb
nem lehet". Sándor Istv. 1793 (Lev. 460).
Köz-. Újabb összetételei: közértelem, Dugonics 17i-8 Szerecs.
2 : 286): közhirdetmény, Márt.-nál (1823) ; kBzizlis, Márton István 1794.
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A görögny. első kezd. ciöb. 19): közkereset Márt. nál 1818 (Szt.):
coacquisitum; közköltség, Márt. >1823) a .regiment' szónál; köznyelv
Kazinczy 1788 (Gessner idylL ajánl 1.); közszolgálat, Márton István
1796 (Thcolog. Morál 459); köztapasztalás, közteher, Kisfaludy Sándor
1832 (Mind. Műnk. 7:459, 493); közliszl, Márt.-nál 1818 (Szt.) Kalen
dárium szónál; közút. Kalmár Gy. 1770 (Prodromus 230).
Köz-, melléknévi összetételei: knzrendü Geleji Katona István
1645 (Titk. 168), köznemü ugyanő nála 1649 (Válts. 3 : 404). A Ny.
Sz.-ból mindakettő kimaradt. — Dugonicsnál: közeredetű 1798 (Szerecs.
1:314); közitéletü 1803 (Jolánka 1:62), köznemességű 1800 (Római
tőrt. 61). — Márt. (1803) közértelmű: populSr; (1823) közkedxességü:
allbeliebt, Közdivatú, Széchenyi 1833 (Stad. 243), közhírű Magy.
Hirm. 1781 (239).
Közbelső, Geleji Katona Istvánnál közbülső 1645 (Titk. 441;.:
„Ama három közbólsőket nem illetvén".
Közeledni, Baráti Szabó Dávid (1784).
Közegyenleg, Széchenyi 1830 (Hit. 94): „ásatik közegyenleg
két mély árok". — A d . egyenközüleg, párhuzamosan.
Közele bbíteni, Széchenyi 1830 (Hit. 115): „a hihetőséghez
legközelebbítő". — Ugyanő nála (Hit. 217): „Urunk közelebbsűtisztei". —
Mindakettő csak a NySz.-ban.
Közelegni. Kájoninál 1719 (Cantionale, 4) elközelgetni.
Közélet, Kónyi János 1776 (Erkölcsi m. 2): „Valijuk meg a’
köz életben ha igy nem ítélünk-e
Közelithetlen, Széchenyi 1831 (Vil. 88): „kőzeüthetlen sziget".
Közelső, legközelbsö, Geleji Katona István 1645 (Titk. 10):
„Ördóngfis Simon után lég kózelbsó — helyet. . . érdemelnek".
Közép . Középtenger, Márton Istv. 1794 (Görög ny. 69); közép
kor, Márt. (1803); középtóvolsáy, Horváth Ádám 1792 (Legröv. nyári éjtsz.
70); Sándor Istvánnál középkör am. aeqnator; Pólyánál középkivűli
am. excentrikus. (Vő. Bugát, Szh.), ugyanez Pcthcnél mdsközepü
(Math. Szt.); Széchenyinél középesedéi, középesülés (Hit. 163 és 156);
am. enneentratio; Kossuthnál hiizépíteni 1842 (Pest. llirl.)
Középpont, Horvát Jánosnál 1763 (Emberi okoss. 368): középnyi
pont; központ, Verseghy 1792 (Magy, Mus. 2 :28): „Valamennyi Napok
mind egy köz-pontra verődvén".

Közérdek Közösíteni
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Közérdek, Kölcsey 1833 (Országgy. napló jan. 30): „ellenkezni
látszanak az elemek ; de van egy közérdek, mi alatt azok égyesülhetnek“. Széchenyinél is (Stad. 213); (D. o. 227) közérdekű is. Ez
utóbbi először Kel. B. szótárában.
Közértelmesség, Széchenyi 1831 (Vil. 205) s egyebütt is igen
gyakran él vele. — Nem jntott szótárba.
Közérzet, Bugát 1843 (Szb.) coenaesthesis.
Kőzet, Bány. Szf. 1845: gebirge.
Közgazdaság, Kossuth 1841 (Pest. HirL'97). — Széchenyinél
1842 (Akad. 14) „ehhez nem kívántatik. .. — felette nagy közgazda
sági kiképzettség".
Közhasznú, Kónyi János 1786 (Paraszt ernb. 77): „köz hasznú
kérdések"; közhasznúság Márton István 1796 (Theolog. Morál 459);
közhaszon Kalmár György 1770 (Prodrom. 369).
Közigazgatás, Mészáros Ignácz 1793 (M. Szekr. 159).
Közjog, Kunosa Endre 1838 (Századunk, 109). Előbb a jus
publicuiu: közönséges törvény, köziigyi törvény, nyilvános jog, nyilvánjog s meg az 1845-iki Hivatalos Müszótárban is „közálladalmi
törvény, országjog". Vö. Törv. tud. Miiszótár.
Közlekedni, Benyák Bernét 1780 körül (Nyr. 30:475) „közle
kedés: commereium". — Közködni (Tud. Társ. Jegyz. 1832 jan. 30
és Bugát Szh.). — Széchenyi 1830 (Hit. 116) „természetes közösü
lések"; 1833 (Stad. 201) „a mai közösülések kelletne"; 1834 (Pol. ez.
1: 57): „könnyűim fog a közösülés", noha. (U. o. 65) „a könnyített
közlekedések is".
Közlékeny, Imre János 1831 (Phil.) commiinicativus; Tzs.
(1838) mittheilsam.
Közletmény, Nagy János 1846 (Hierolex.) expediens. „Talál
junk valami közletményl". Az övén kívül egy szótár sem ismeri.
Közönyös. 1833 (Jelenk. 560): „közfínös (allgemeim határoza
tok". — Az iudifferentismas az Athenacnmban még 1842-ben is
( I I : 47) közönösségnek van írva.
Közösíteni, Geleji Katona Istvánnál is 1649 (Válts. 3:843) :
„ó magában senkit a’ Christnsval nem egygyesít, sem az ő testével
vérével nem kózisít“.
SítLY : Nyelvűül. Szótára folyt.
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Központosaim, Széchenyi 1841 (KelN. 22): ..hazánk erei központosuljanak".
Közszellem, Széchenyi 1838 (Lóvers. 6) és Kossuth 1842 (Pest.
Hirl. 17): „public spirit“ . — Széchenyinél előbb (VÜ. 205) ugyanez
..kiizUlék".
Köztársaság, Decsy Sámuel 1789 (Ozm. 3 : 63, 101, 206). —
Sándor Istvánnál 1793 (Lev.) „velentzei közönség''-, Kisfaludy Sándornál
1806 (Műnk. 8 : 682) „közországlás".
Közvélemény, Kisfaludy Sándor 1816 (Mind. Műnk. 2 : 386):
„Mert ama bal közvélemény llazugság“ . Széchenyi 1830 (Hit. 162):
„8 engedelmeskedni ilyesnek tán tanácsosb, mint neki parancsolni
akarni — neve közvélemény".
Közvetíteni, Szontagh Gusztáv 1839 (Propyl. 228). — Széchenyi
nél 1833 (Stad. 217) „minden közvetée nélkül",
Közvetlen, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pictatis 9: : „az Isten
Választót Népét-ia, tulajdonul es kózbe-vetetlen Ö szenteli meg“.
Geleji Katona Istvánnál 1645 (Gramm. 2:25): „inunodiate: közhűtlenül, közbevetetleniil, cszkdzvtlcniil". — Közvetlen Barozafalvi 1792
(Tud. uiagy. 14).
Közzétenni, Kármán József 1794 (Uránia Bévezctés). „de a'
Virtuanak-is van tulajdon Kellemetessége; ezt közzétenni . . .
alkalmatos lehet talán írásunk". — Közreadni, Kévai 1787 (Vers. elő
szó) : „Egy különös Kötetet adok e’ félékből közre" — Közrebocsá
tani Baráti Szabó Dávid 1794 (Pár. Máj.2 Előszó). — Kazinczy 1811
(Töv. és vir. 2): ,,A' ki Közre bocsát minket, ismeri Publicnmát".
Kúp, Márt (1803) kegel: kúp, köztest a nagyságtudományban.
KÜ1-. Küljel Kalmár Györgynél 1770-ben (Prodrom. 354): „iga
zat nem mutat a’ küijcl“. — Külok, Bcnyák B. 1780 körül (Nyr.
30 :475); causa extrinseca; külerö vis extriuseca. Az előbbit Verseghy
használja először nyomtatásban 1792 (Magy. Mus. 2:36): „létté' okát
nőm vette kül-októl" ; Dugonicsnál 1784-bcn (Tudák. 2:48): küUzög
és 1788-ban (Etelk. 1 :134) külország, külországi s u. i. (2:60) kültartomány. — Kiililísz, kükröszak, Baróti Szabó Dávid 1792 Magy. Mus.
2:16 és 256) és kiilszin 1792 (SzD.). — Dugonics önállóan is hasz
nálja : „Mindeneknek csak kidéi láttyátok". 1790 (Arany pereczek, 10).
Külcsín, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszor. 2 :34). „Kül
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tslnodra ha néz, versenghet Frantzia, Német".
Hierolex. (1845)
elegantia externa; azóta egy szótárban sincs meg. — A „fényűző"
mintájára az eiegans-t csfttürónek akarták nevezni. (Századunk,
1839, 58).
Küldemény, Geleji Katona István 1845 (Gramm, 2 : 25): „ha
szép szók létemény, gyűjtemény . . . miért nem ezek is : szerzemény,
küldemény1' stb. — A NySz.-ból kimaradt.
Küldöttség. 1806-ban Pestm. 'liszt. Sztárénak készítésekor a
deputatióra a választmány és küldöttség szókat ajánlták. Erre Kévai
a kővetkező megjegyzést tette: „Meg nem nyugszom sem a választ
mány, sem a küldöttség szón. A mámj tsak dolog, nem élíi személy;
a választmány igazán „declarata res“ és nem „deleeti viri". A ság
praeteritummal igen ritka példa; vásottság. A küldöttség mi lehet ?
talán „missiouatus vagy missitudo". - Széchenyinél 1828 (Lov. í)5)
kiküldöttség. — Még 1845-ben is (Hierolex.) „exmissi comitatus: vár
megyei küldniikök“ . Vö. küldönez.
Külföldieskedni, Márton (1823; az „auslünderei" czikkben.
Gr. DessewÜ'y Józsefnél 1829 (Élet Liter. 15): külföldisedés. Széchenyi
nél 1830 (Hit. 56) „külföldien magyar"; azonban (Hit. 216 és Vil.
334) „külföldié urak"; ugyanígy (Vil. 50) „a sok honfelejtett külföldiskedök". Ugyanő nála elkülföldksül (Vil. 122).
Különbözet, Dugonics 1784 (Tudák. 1:185) differcutia. —
U. i. félkülömbözet is.
Különcz, Dugonics 1798 (Szrcs. 2 : 403): „a vezérek, kik (mind
vérökre s cszökre nézve) különezök is voltak”. — Nála am. „kitűnő,
kiváló".
Különíteni, Virág Benedek 1813 (Thália 15). - Széchenyinél
1831 (Vil. 296) elkülöníteni. — Ugyanő nála 1830 (Hit. 166) megkülönözni am. megkülönböztetni: „megkülönözni a szépeket a rutáktól".
Különködni, Kisfaludy Sándor 1824 (Mind. Műnk. 2 -325):
„Különködö mihelyt eszes, szép és gazdag egy leány.
Különlét, Bárótzi 1786 (Erk. lcv. 32).
Különszínes, Széchenyi 1831 (Vil. 208): „egyesülés a sokaság
olly számtalan hiilönszínesei közt". — Nem jutott szótárba.
Külség, Sándor István 1808 (Told.) : par^ externa. — Széchenyi né
1835 (Hunn. 22): „Ítéljünk a dolgokrnl milétük és nem kühégük szerint*.
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Küzdelem—Lámpa
Küzdelem. Széchenyi 1830 (Hit. 232): .vérengző zendüietek 3
küzdelmek*. — Ugyanő nála 1835 (Pol. ez. 1:108) .sokszorozott
küzdelem (struggle) után'. — Kiküldeni Márt. (1823) ausringen.
Xüzdhely, Kisfaludy Károly 1828 (Emléksorok): .Hol nincs
vcrscnczés, nincs kiizdhelye bátor erőnek".

L.
Lábazat, Kovács János 1740 (TTadi csereit. 19, 20): .Ezen fogy
ver lábazattyán&k hivatik az alsó sarkolazattya, avagy vasaztatisa".
Lábtyű, Andrád Sámuel 1789 (Anckd. 1:48): „á papntaot
Ipbtyíinek-is neveznék". — Dugonicsnál 1800 (Római tört. 115) homloktyú, ara. fejköto, homlokdísz.
Lágyvelejű, Széchenyi 1831 (Vil. 76): .lágyvelejü s nyálszivíi".
— Noha nála igen gyakran fordul elő, szótárban nincs.
Lak-, Lakhely a 18-ik század végén először Ventzelnél 1771-ben
(A’ jáh tenyésztésről és a’ dohány mivelcsről 65). - Lakhdz Miháltz
1779 körül (Paraszti major 2 :72) és Magy. Hirm. 1786 (183). —
Lakkerület Kazinczy 1788 (Magy. Mus. 1 :149). — Lakszék Baróti
Szabó Dávid 1788 (Magy. Mus. 1:290). — Lakföld Horváth Ádám
1793 (Hol-mi 2:257). — Lakszoba, lakpalota Márton István 1801
(Német rudim. sztr.)
Lakályos. Jakab Ödönnél 1899 (Vö. Nyr. 28:856) lakálytalan íb.
Lakoma, Lákmár, epnlum Baróti Szabó Dávid 1780 (Paraszti
Majors. Szótár): .Majd mikor a’ kürtök lakmárt hirdetnek".
Lakosság, Pápay Sámuelnél 1807 (Veszpr.) am. incolatus : „meg
nyerni a lakosságot". — Széchenyi 1831 (Vil. 284): .szintannyi életkellem s lakosság találtatik a szántóvető kalibájában". A német for
dításban „gemfichlichkcit"; ez Jósikánál lakályosság. — A mai értelmű
lakosság először 1835-ben (Tas.) szótározva.
Laktanya, Márt. (1803) „katona-lakház*.
Lámpa. Szótárilag Márt. (1823); u. i. • Idmpdcska, éjjeli lámpa,
olajlámpa, lámpakorom és lámpaolaj.

Lámpaláz—Láttát
Lámpaláz, Vahot 1853 (Magy. Thalia 149), a német lampenfieber fordítása.
lan, (-atlan, -tálán helyett). Baróti Szabó Dávidnál 1792 (Szt.)
barátlanság; Simáinál 1810 (SK) barátlan és hétien -, Verseghvnél
innaturale 182G (Lex.) természetien-, Széchenyinél 1828 (Lov. 85)
bontatlan; (Hit. 62) korlátlan; (Hit. 232) magzation am. gyermektelen;
(Stad. 230) gyémántlm-, (Vil. 9): „soktul gyűlölve, még többtől félre
értve, panaszlan fáradni a közjóért*, sth. — Kossuthnál 1841 (Pest.
Hirl. 105): „tettlen nyugalom*.
Lángész. Márt (1803): elmeremek, remekelnie. — Dugonics 1803
(Jolánka 1:308): „A’ mit a’ Frauczia úgy mund ': Génié, a' Magyar
így mondhattya: Reá-termettség vagy Kná-termés. Mert terem az em
ber valamire*.
Lángozat, Gyöngyösi István 1683 (Th, és Zr. 1L házassága 62):
„mint tehetted le szived kezdett lángozatját'.
Lap, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszorú: a’ Szótárban esett
hibák helyreüttetése): „a’ inelly utolsó szó a' következő lapra csú
szott*. — Lapszám Márt.-nál (1800): levéllapszám. — A XySz.-ban levő
idézet (a könyv lapja) PP. 1801 iki Ederféle kiadásából van véve.
Lát, Császár Fcrcnez 1840 (Vált. Msz.): „sicht. vista*; látra. a
vista, auf siclit. — Lát utáni váltó, nach sicht-weehsel. Fog. 1842.
Láta, Vajnócz János 1837 (Szembetegs.). Nála am. pupilla.
„Vajnócz prirnus ita appellavit*, mondja Bngát (Szh.). Pólya (U. o.J
latoinak akarta nevezni, alkalmasint a látó aólakot csavarva össze.
Viszont Széchenyi a „revue“-nek akarta a láta nevet adni: „nem egy kis
séta, nem egy kis láta (revne) következésében hoz ítéletet". (KelN. 162).
Látalék, Dugonicsnál 1798 (SzerCCS. 1: 11 : „Minő Iktatótokat
szerzett egy nyughatatlan Istenség*.
Láthatár, Márt. (1803): szemhatár. — Latkor, Kisfaludy Sándor
(Eseghvár, 1:10) és Kisfaludy Károly 1821 (Élet és phant.): „s a’
látkörön túl fenten lebegteti".
Látszólag, Széchenyi 1833 (Stad. 214). Látszólagos Kossuth 1842
(Pest. Hirl. 1): „a szokatlanság s újdonság látszólagos színe miatt*.
Láttatmány, Baróti Szabó Dávid 1784 (531.
Láttáv, Bugát 1843 (Szil.) distantia visionis.

•r>l8_______________ Látványság—bégszeaz
Látván yáig, népies értelmében, (Vö. Nyr. 28 >277) Márt. (1803
és 1823) a ,gewimmel“ czikkben.
Lavintani, Széchenyi 1831 (Vil. 101): „csnszamós angol nye
regre ült, azon lavintani nem tanult még meg” : noch nieht gelemt,
wie mau sich auf dieeem im gleichgewichte halt. — Vájjon honnan
vctto Sz. c szót?
Láz, mint melléknév, zendíilő, lázadó értelemben Vörösmartynál
1825 (Zalán 210): „rejtve maradtak a láz pórok előtt1.
Lazítani, Baráti Szabó Dávid 1784; ugyanő nála 1792 (SzD. 58)
fellázítani. Verseghynél 1793 (Mi a I'oézis 31) fellazulni is. — I mzzasztani Kájonlnál 1719 ((lantion. 101). — Lazulás Verseghy 1806
(Aglaja). — f.rlznnijás Jelenkor 1833 (84).
Lebecsteleníteni, Széchenyi 1831 (Vil. 276): „ha már ott áll
nevetek, ne bccstelenUsétek azt le“. — Nem jutott szótárba.
Lebel, Perotsenyi Nagy László 1820 (Ovid. Enyelg.) „Lehel: aura
szép szó ; az illyenck és más régiek mindenütt füszerszámozzák ezen
fordítást, mert más magyarúl jól beszélni; más tudóson írni; fejteni".
Lebilincselni, Széchenyi 1828 (Pol. ez. 1:8); ugyanő nála
1831 (Vil. 51) : „minden erejét lebilincsezé-1. Az utóbbi alakja nem
jutott szótárba.
Léczezet, Márton József (1823) lattenwerk.
Leczkepénz 1853 (M. Korm. Lap, 1 :163) és Eáth György (Msz).
Ledolgozni megvan már 1803-ban (Márt).
Lég, Széchenyinél 1841 (KelN. 102): .állításom, mint a német
mondja, nincs a légbűi kapva“.
Léghajó, Márt. (1799) levegőhajó r luftball.
Léghatlan, Mannó 1842 (Orv. Gyógysz. Vegyt. 290).
Léghuzaon. Márton Istvánnál 1801-ben (Német rúd. Sztr) levegővonulat, levegővonat: zugluft.
Légkör, Fábián G. 1833 Ossián én. 3:59).
Légmérsék, Jelenkor 1832 (II: 522): „lég-mérsék (aeris tem
perálóra)1 ; légmérő Értesítő 1833 (17).
Lcgszesz, Márt. (1803) levegőszesz : Sther; ugyanő nála (1823)
am. gas.

Legyőzni—Lemondani
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Legyőzn i, Baróti Szabó Dávid 1780 (Paraszti majors. 2 :125):
„’8 hogy ha legyőzőitek, ’s tsáfos szaladásra szorultak".
Leh, Dugonics 1798 (Szerecs. 2 :87): „utolsó lehhére vigyázni...
kötclességcdben-is áll jó fiú". A Példabesz.-(2 :18G)ben ezt mondja:
„Ennek a szónak Spiritus valóságos Magyar nőve: Leh ; innént Szár
mazik: lehelek, spiro. Mit tehetünk arról; hogy Magyar eleink leh szó
nak léttét nem tudván, azt léleknek nevezték".
Lejtősítés, Márt. (1803) abdachung
Lekötelezettség, Márt. (1803): obligalion.
Lélek*, A tranquillitas animi Cal.-nál, Pázmánnál lelki csendes
ség (Nysz.) ; Márt. (1803) seelenruhc : léleknyugalom ; lélekerő u. o .;
Faluéinál lelkierő; lélek/urdalás Tzs. (1828), előbb lelkifurdalás (Nysz.);
lélekvándorlás Márt. (1803), Baranya Tsztárában (1807) ugyanez lélekkeletkezés.
Lólokismeret, Medgyesi Pál 1G30 (Praxis Pietatis 938): „min
den léleknek lélek ismereti szerint alája kel az felső hatalmasságnak.. .
vetni" ; a XVIII. században Farkas Jánosnál 1771-ben (Ungar. Gramm.
518): ,,a’ lélekisméreten uralkodni", Dugonicsnál is 1788 (Etelka 2 :106).
Lelkesedni, Geleji Katona István 1645 (Titk. 554): „a Pythagoras metempsychosát, áltál-lelkesedését, állatni akarná". A NySzból
kimaradt, — Lelkesülni Kisfaludy Károly 1821 (Tiszta szerelem):
„S váltig nem lelkesül gyönyörű kényétől"; 1825 (Epigramm, 25): „szent
lelkesüli*’ .
Lelkiismeretes, Medgyesi Pál 1836 (Praxis Pietatis 494): „Az
Szombatnak lelki ismeretes meg szentelése". A Nyszból kimaradt. —
Lelkiismeretesség Márton István 1796 (Theol. Morál 244), u. i. lelkiismeretlen és lelkiismeretiemig. Szótárilag ez utóbbi Márt. (1803).
Lelkiség, Geleji Katona István 1645 (Titk. 614): „ö Lelkiségé
nek avagy Lélekségének ogygyetlen egy állat szerint való ililetit . . .
természetiből önti". Egyik sincs a NySzban.
Leltározni. Ugyanez 1845-hen (llierolex.) letetni, talilozni. —
Baranya Tsztárában (1807) inventarium: találtaimány Vő. nyomtatvány.
Lemészárolni, még Ballaginál nincs meg. A régi nyelvben
(NySz.) e helyett folmészárlani-t mondtak.
Lemondani. Faludi 1748 (Nem. Emb. 69 ': „inkább megtagadta
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Lény-Letét

volna a nevét, hogy som lemondott volna egyszer megrögzött véle
ményében*, noha már PP.-nál „abdico* lemondani valamiről.
Lé n y Bessenyeinél lét: „két emberi lét magát eggyé teheti*.
(Galant. Lev. 65).
Lepárlás. Károlyi 1843 (Vegyt. 23) destillatio.
Lépcsőzni 1845 (Hierolex.) scandere. Lépcsőzetes, Kisfaludy
Sándor 1840 körül (Mind. Műnk. 6:365).
Lepleg. Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.) — Széchenyinél igen
gyakran, pl. (Vil. 112): „lerántja a leplegel" ; (Vil. 160): haláUepleg;
1834 (Pol. ez. 1: 75) „minden lepleg nélkül tudtára adni*; (U. 0. 2 :141):
Jeplegtelenül így szólok'.
Leplezni. Leleplezni helyett Gsuzinál 1723-ban (Vö. Kreszn.)
lepalástolni. Ez aNySz.-ból kimaradt. — Kazinczy 1793 (Paramyth. 17):
leplőzés; (u. o. 32) leleplezni. — Leplezel Kisfaludy Károly 1825
(Tihamér 9;: „sötét leplezetű akii.* Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1:435
és 2 : 488) fötteplezni am. leleplezni.
Ugyanő nála (Vil. 72,: „lep
lezielen őszinteséggel*.
Les-. Lesvercm, Dugonics 1774 (Trója vesz. 97): „Észrcvchcttétek
lesverem ásását* ; lesháló SzD. (1792); lespont Verseghy 1806 (Aglaja
82): „lespontokon őrt állanak*.
Leszármaztatás. Márton István 1796 (Theolog. Morál 71).
— Máit. (1803) deduction.
Leszokni. A régi nyelvben elszokni, elszoktatni. Még Márt.
(1823) és Kreszn. is igy. — Tzs. (1836) megvan leszokni és leszoktatni is.
Léteg. Helmeczy 1832 (Jelenk.i orgánum.
„Quantum scio,
Ilclmoezy erat primns, qni voce „életmii* non contontus, cidcm aliam,
seilicet léteg snbstitaere voluit, quod tamen tentamen non sncecssit*
- mondja Bugát (Szh. 103). — Ball.-nál (1890) léteg, léteges, létegestteni. létegzet az archaismus jelével vannak megjelölve. — Kunoss
„létalap* szónál megemlíti, hogy „némelyek az cssentiát is Ütegnek.
nevezték, nem egészen helytelenül* (Szf.).
Lótemény. Benyák Bernát 1777 (Logikabeli czikk. 41): „Igazsága-is olly világos minden léteménynefc, hogy azt meg kórdésben-is
lehessen venni.* Vö. leng.
Letét. Pestrn. Tiszt. Sztáréban letételeit jószág, Zaláéban letett
jószág. Verseghynél és Kisfalndynál 1806-ban egyszerűen letett. (Vö.
NyK. 35 : 223).

Létszám—Lompossig
Létszám. Magy. Korm. Lap. 1850 (438).
Létszer. Márt. (1818) am. atom.
L e v e g ő : luft. A régi nyelvben csak levegő ég, vagy csak ég. —
Levegő Kazinczynál 1790 (Hamlet 88): „a' testetlen levegővel beszél".
Barczafalvinál mindig lebegő 1792. (Tnd. magy. 14, 15, 43 stb).
Levelezni. Magy. Hirm. 1781 (99): .Erdélyi levelezője már
régtől fogva semmi nevezetes tudósítást nem tehetett felőle"; u. i.
(483): „Trieszti Világ Levelezője (Welt Korrespondent)". — Levelező
könyv Batsányi’ 1792 (Magy. Mus. 1 :88).
Levelke. Adami Mihály 1763 (Sprachknnst 303): „elöro küldöm
e' levélkémet*.
Lpvéltárnok. Szirmay 1806 (Gloss. 41, 184): archivarius,
ugyanígy Zalam. Tiszt. Szt. 1807 (39 1.). — Kisfaludy Sándor a
levélmeslert ajánlotta (Műnk. 8:676).
Levendékeny, Geloji Katona István (Titk. 671): ..árnyéki s’
levendékeny testű galamb képben szállott volna". Lebegő a jelentése.
Levente. Az újabb irodalomban Dugonics honosította meg. —
Nála: leoentás, levenlásdi, leventáskodds (1790 és 1798. Arany per.
134; Szerecs. 1 : 45, 2 : 94 stb.).
Lezárni. Dugonics 1791 (Etelka 2 :153) és 1798 (Szerecs. 1:133):
mLe-zárva vagyok mind eddig két Vén Banyának örizetje alatt*.
Lobor Ball. (1872) a „gúla" szónál azt a csodálatos megjegy
zést teszi, hogy ennél jobb szó a lobor. (Vő. Phil. Közi. I: 76).
Logar. Sztoozek József 1860 (Schriin logarai). Önkényes meg
csonkítása a „logaritbums" szónak. Előbb (Math. Msz.) számszer
(Dugonics), polezjegyszám, arányszám (Bresztyenszky), viszonyszám
(Nyiry), rangjel (Bolyai), szárszóm Toldy (Mszt.). Ma visszatértünk a
nemzetközi szóra,
Lom. Mai értelme Delei Józsefnél 1787 (Ifj. Robinz. 176):
„hozzá látott az ö házikójában leszakadt lomnak kihordásához".
Lomb. Lombosodni Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD): „Louibosodik az erdő.* — Lombozat, Márt. (1823): levelezel.
Lomposság. Baróti Szabó Dávid (1792) már a mai értelemben;
IT. i lomposkodni.
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Lopódzni—Lynkacs

Lopódzni. Belopódzni, Dugonics 1780 (Dliss. 71): „Onnat be
lopódzik háza pitvarába". SzD-nál is (1784).
Lovagias. Kossuth 1841 (Pest. Hirl. 105): „lovagias szellemű
bajnok*. — Bél-Cellarius Liber Memoriálisában (1777) ugyanaz lovagusi. — Lovagiatlan 1842 (Athén. II: 598).
Lovagjáték. Márt. (1803); lovagrend n. ő nála (1799).
Lovar. Márt.-nál (1803) a „kunstreiter" mesterséges lovag. A „cirous“-t 1843-ban a Pest. Hirl. (291) műlovarkömek nevezi. Széchenyi
1859-ben (Önism. 17) a jockeyt nevezte iovor-nab.
Lovasság: equitátus jelentésben Kovács Jánosnál 1750 (Continuat. a magy. Krón. 3:45): „ígért . . . öt ezerből álló lovasságot*
és (leidler Józsefnél 1775 (Hadi oktat. 3): „a Lovasságnak Tábori
Strásái meg-kettőztettnek*.
Lőgyapot vegytermészettani sajátságai. Ez czime egy Pesten
1847-ben megjelent könyvnek, melyet Frankenstein után Komáromy
Lajos fordított magyarra.
Lövet. Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD). — „Egy lüvetre való
por* — Bugát a kristért allövet-nek akarta nevezni.
Lövetel. Dugonics 1780 {Uliss. 71): „Egy nyil lövetelnél tovább
se vélheted”.
Lövész. Czéllovész, Jelenkor 1832 (II: 425): „A' pesti czélUivéxz
társaság ünnepe*.
Lövölde. Kohárynál 1883 körül (Munkács köv. szerz. versek
3: 7) lövőház'. „Jnték azon közben egy szép lövő házban, mulattanak
sokan ott az puskázásban" A NvSz,-ban nincs.
Lüktetni. A NySz. nem ismeri, pedig már Kreszn. is idézte
Vajda Sámueltól 1774-ből: „feje veleje lüktet*. — Sl.-nál (1808) lügtetni: felverni. — A nép nyelvéből.
Lyuka.cs, Igukacsolni Baróti Szabó Dávid (1792).

Magán—Magyarázatos

Magán , Magánhitelcsség Gcleji Katona látván 1645 (Titk. 858):
„és enek magán hitelességét kétségessé tenni akarják." (U, i. 253)
magánhitelét is. A NySzbóI kimaradt. Magánélet, Széchenyi 1835
(Hnnn. 203); magánérdek, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1 : 439); magánintézet, Hierolex. (1845); magániskola, magánrajz, magánszemély
Fog. (1845).
Magánhangzó. Sylvestemél szóiévá, a XySz.-l>an magárul szóló
is. — Ihornas Jánosnál 1763 (Francz. 1:2) magánhangzó betűk,
mássalhangzó betűk. — Révainál is 1778 (ALagy. előszó), Rajnisnál
is 1781 (Helic. Kai. 105): „A bőtűk részint magánhangzók, részint
mássalhangzók". — Odább pedig: „a magánhangzó cs mássalhangzó
bőtlinek nevezetit nem én találtam fel, hanem gyermekkoromban jó
Magyaroktól hallottam és most is jóváhagyom". (Megszerzés 72)
M agánjog. Kunosa Endre 1838 („Polgári Magánjog* czimU mun
kája). Előbb magányos törvény, különös törvény, magányos ügyi tör
vény (Törv. tud. Műsz.).
Magántanár. A budapesti tud. egyetemen a privatdoccnseket
1863/4 óta novezik hivatalosan magántanároknak; 1862/3-bau még
inagántanitó volt a nevük. (Fröhlich Izidor egy. tanár úr szíves közlése.)
Magány-. Magány-áros Márt. (1823) monopolist; magány-oktató
1841 (Pesti Hirl. 82).
Magaaulni. Széchenyi 1831 (Vil. 33): „mind jobban magasultalok azon dicső álláshoz". — Felmagasutni ugyanő nála 1841 (KelN. 3):
„ki fejlettebb, felmagasult polgárisodás".
Máglya. Márt (1803) „scheiterhaufen: testégetö rakásfa “ —
U. o. mágia am. hrombeere (rubus frutieosus) Vő. Diószegi (Füv.).
Mágnesség. Márt. (1818) magneticús : mágneses, mágnesi; pyxis
magneticus: északmérő, v. mutató.
Magtár. Dugonics 1800 (Rom. tört. 21), de nem granarium,
hanem seminarium értelmében.
Magzatozni. Széchenyi 1828 (Lov. 156): „tökéletes párnak
tökéletes fiatat kell magzatozni".
Magyarázatos, Kászoni János 1647 (Rőv. igazg. 169) „a’ Kere-
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Magyarítani—Marhahús____________________

setnek meg-határozott, magyarázatos állapottya*. Arn. definitivus. —
A NySz.-ból kimaradt.
M agyarítani, Kenyák bernit 1777 : „A' deák nyelvmöben gya
korlott nevezeteknek magyarítását előadó lajstrom" (Nyr. 30:422).
Megmagyarosodni Dugonics 1788 (Etelka 1:15). — Magyarosulni
Jelenkor 1833 (70G) és magyarodni (ü. o. 705;. - Magyaroskodm
Széchenyi 1831 (Vil. 165): „inkább németez. francziáz, mint magyaroskodna“. — Nincs szótárban.
Magyartalan, Sándor István 1796 (Sokf. 4:120). Nála annyi
mint: magyarul nem értő, nem tudó.
M ajm olni, Horváth Ádám 1787 (Hunniás, előszó) és Géléi József
nél 1787 (Ifj. Köb. 85): „Igen jól cselekeszitek, hogy Robinsont maj
moljátok'. — Majmolgatai Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. éjtsz.
47): „gyakran majmolgatta hangját a’ te Hárfádnak".
Mákony. 1829 (Schuster, Orv. Gyógysz. Ért. 165) opinm.
Makra. A nép nyelvén am. „nyalka, hetyke" Ball (Telj. Szt.).
— Legújabban a demokratából a nép ajkán mohra lett, mint a borsodi
kortes-nótában:
„Egyszer nagyúr, másszor mokra,
Menjen vissza Andornokra".
Makrancz. Elvonás a .makranc-osból, már Kresznericsnél is. —
Széchenyinél 1834.(PoL ez. 1:46): „nincs, ki a folyam legváltozóbb
makrancmit ismerné'. — Fog.-nál (1836) am. „eapriee*. — Makrónezoskodni, Raróti Szabó Dávid (1792).
Mámor. Kéjnuímor 1829 (Aurora 253). Orommámor, örömmá
moros, Tzs. (1838). — Széchenyinél 1843 Üdvl. 59): „ne nuimoritsa
el eszét".
Marczona, Baróti Szabó Dávid (1784) am. „mérges állatotska,
bestye". — Széchenyi 1831 (Vil. 21): „savany, keser, marczona, sőt
méreg nélkíil". Itt ..aetzmittel' a jelentése.
Marczongás, Széchenyi 1831 (Vil. 49): „megsértett hiúság s
finszeretet marezongásit férfiasán kiállani". Am. marczangolás. Nem
jutott szótárba.
Marhahús, A „bnbula" MA.-nál, PP.-nál s a XVIL századi
Nomenclaturákban kivétel nélkül „tehénhúsA marhahús szó minden
valószínűség szerint csak a XV111. század második felében terjed el.

■más—Megszűnni

525

Első adatunk eddigelé Thomas Jánosnál 1763 (Francz. 1:179) „Du
Boeuf: Marhahús“. Vö. Nyr. 31: 254.
-más. Névmás, Márton István 1795 (Latin rúd. 53). Az ö nyelv
tanaiban van már: személyes, birtokos, mutató, kérdő, viszontagló
(reciprooa) és másravüetö vagy ráviteles névmás (MNy. 2:399). —
Márt. (1803) : irdsmás, rajzmás, festismás: copie ; fontmás : gegengewicht
Másodlagos, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2:145) am. secundarius.
Szótárban Ball. (1872).
Másolni. Lemásolni megvan már Márt. (1803); ugyanott másoló is..
— Révai (Vö. NyK. 35:207) nem tartotta ezt „copiare" értelemben
jónak, mert „alterare, permutare“ a jelentése.
Mássalhangzó 1. magánhangzó.
Medrezés, Széchenyi 1831 (Vil. 261); „vizárkokat, csatornákat,
medrezést“. Jelentése: folyamszabályozás. — Nem jutott szótárba.
Megérettsóg, Széchenyi 1830 (Hit. 73): „kezdetétől fogva megérettségeig tart*. — Csak a NySz.-ban.
M eglepni, Márt. (1803): „übcrraschung: meglépés, rajtaütés*;
Tzs. (1835) „betretung : meglépés -, betretenhoit: meglepetés“.
Megpendíteni, Széchenyi 1833 (Hid, 3): ,,a kérdést megpenditeni“.
Megrendelni. A NySz. egy példát idéz rá az Erdy-eodexböl s
ehhen a mai elrendelni a jelentése. A „bcstollen" értelmet legelőször
1823-ban (Márt.) találom : „mondva csinált, megrendeli munka*; (u, o.):
„megrendelés pl. a portéka küldése eránt*.
Megsemmisedni, Széchenyi 1830 (Hit. 144). Nincs szótárban,
am. megsemmisülni.
Megszállhatlan, Széchenyi 1831 (Vil. 88): „megszállhatlan
sziget*. — Nincs szótárban.
Megszámíthatlan, Széchenyi 1831 (Vil. 244): „megszámithatlan
nagy nyereség*. — Nincs szótárban.
Megszűnni. Ez igének németes-francziás szerkezete Bárótzinál
1774 (Kasszindra 4:201): „Tégy azért eleget magadnak, és szünnyél
meg továb engemet utálni*.
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MegütőcLni vmin, Andrád Sámuel 1789 (Anekdot. 1:9): .Azután
egészen megütődve, haza-indulat u. i. 269; „nagyon meg-ütödék,
mikor látná".
Mélázni, Márt. (1799) méla, méláeság: milzsurht, milzsüchtig
— Kimúldzni, Andrád Sámuel 1789 (Anekd. 1:83): „mikor a’ Ter
mészet Hohenloét formálta, Magyarról gondolkodott volt; de el-méláz
ván magát, Németet tsinált belölle*.
Mellék-. Mellékszoba, Benyák 1780 körül (Nyr. 30:472 . —
Dugonicsnál mellékberek (1780 IJliss. 65); mellékkert (1790 Arany
Per. 271); mellékoldal (1784 Tudák. 2 : 51, eatheti); mellékpont (1791
Etelka* 2 : 230;, mellékszög (1784 Tud. 2; 4); Magy. Mus. 1788(283):
mellékdolog-, mellékút, Mészáros I. 1793 (Magy. Seer. 33). — Márt.
(1803): mellékeiéi, mellékjelentés, mellékletei, mellékoltár, mellékok, —
Csokonainál 1803 (Dorottya előszó): mellékszeméig, mdlcklörténct,
mellékké] ) ; melléktárqy Döbrentei 1814 (Érd. Mus. 1: 159), Márt. (18231:
melléképület, mellékág, mellékhang, mcllékhwatal, mellékkijárás stb. —
Mellékes : nebenseitig, Batsányi 1788 (Magy. Mus. 1: 281): „furtsaságból vagy más valamelly mellékes tekéntetböl tselekedett“. — Segesvári
nál 1793 (Pbys. 151) mellékesség am. parallelismus.
Mellékezet, Kovács János 1746 iHadi cxcrc. 25): „Parapet,
annyit tészen mint egy mellékezd, mellel az ember a’ mellet védelmezi “.
Melléknév. Ebben az alakjában, de családi előnév értelemben
először Dugonicsnál 1800 (liómai tört 12): „Ezt Silviusnak . . . mon
dották. melly mellék-nevet meg-tartottak a’ következöttek-is".
M elléknevek közép és felső' foka, Széchenyi a középfokot
rendszerint rövidítve írja, pl. a Hit-ben : koUségesb (114), legeszesb, legbeesületesb (122), tökéletesb (137), legérdekesb (158), szórási, (165), légártatlanbnk (154); a Vil.-ban pedig: fiatalbak (20), legjózanbak (54),
lehctetlenbek (56), legdúsbak (62), leghathatósblag (64), legnehézb (67),
legvitízb (100), legczélirányosblag (118) stb.
Mellesleges. A XVIII. században mettexley am. „oldalaslag,
lateraliter'. Márt. (1803) nebenbey; ugyanitt mcUesleges am. parallel.
Mai jelentésére nézve lásd „accessorialis" alatt Törv. Msz.
M ellezet, Márt. (1823): „bruststtick in dér wappenkunst".
Mellkép, Sándor István 1793 (Lev. 155): „folyosói rakva vágy
nak válogatott Írott képekkel, tükrökkel, régi mellyképekkel és szob-
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rokkal“ : bruslbilder und bililsiiulen. — Mellpántlika, Kazinczy 1788
(Magy. Mus. 1:79). — Mellthea, mellvédfal, Márt. (1823). — Mellvért,
Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 1).
Mellszorongva, Széchenyi 1831 (Vil. 190): bcklommenen herzens. Nincs szótárban. — Vö. szívszorongva.
M éltányolni, Kisfaludy Károly 1820 (Iréné); méltányos. Jelen
kor 1832 (23): biliig, aequns; méltányüani, Társ. 1834 (361).
Méltatni, Baróti Szabó Dávid (1792): „Méltatni, méltóztatni,
méltóvá tenni, v. -ítélni. Asztalához méltatott téged is. Tisztségre
méltatni valakit*.
Mélyet)leülni, Széchenyi 1831 Víl. 241): „medre mélyebbüi*.
— Nincs szótárban.
Mélységeskedni, Geleji Katona István 1647 (Válts. 3: Aj. El.
f .): „Eléggé snbtilizalnak, mélységeskednek". A NySz.-ból kimaradt.
Menet, Széchenyi 1834 (Pol. ez. 1:58:: „kalauzra kelle bizni
menetünket“ ; 1833 (Ilid. 60: rámenti-, a mai feljáró a hidaknál; 1834
(Pol. ez. 1:65) elömenet arn. „előmenetel-. Átmeneti, Hanák 1846
(Term. rajz, Előszó:.
Menház, Toldy Ferencz 1834 (Tud. tár 4:115).
M ennyileges. A „quantitativ" Geleji Katonánál 1649 mennyiséges (Válts. 3:1363). L. mérsík. Mennyis (u. i. 1370): „azt állatják,
hogy a' Christns teste jelen-legyen . . . menyisóg, és minémüsóg nél
kül, sem menyisen, sem ki terjedten '. Fog.-nál (1845) mennyiségi,
Ball.-nál (1864) ezenkívül még mennyiségben és mennyiségéé is, de
már Ball. (1857) mennyilegcs arn. quantitativ.
M ennyiségtan, Athenaenm 1841 (1:1137). Taubner 1841-ben
a mathesist mértannak, a geometriát pedig (értannak akarta nevezni.
Mennyisedni, Széchenyi 1828 (Lov. 53): „a portéka mindig
abban az arányban mennyisedik, a mellyben azt keresik-. — Nem
jött divatba.
-ment, -mentes. Hadtneules SzD.-nál (1792) hadi mentségéé;
lázment, Vörösmartynál (Lear), vízmentes, Károlyinál 1843 (Vegyt.
228); mentesíteni. Széchenyi 1830 (Hit. 217); bérmentes Jelenkor 1833
(418:; bérmentesíteni, Knnoss 1885 (Gyal.): bérmentezni, Tzs. (1835).
Mentekezni, Kónyi János 1779 (NySz.); SzD.-nál am. mentő-

Méntelem—Mesterim!
dik, kifejtődik; Sl.-nál: liberor, evado, declinor; Tzs. (1885) sich entsehnldigen. — A nép nyelvéből?
Méntelem megvolt már különben 1845-ben (Hierolex.) exensatio
jelentésben; szintúgy mentelmen és mentelmezni.
Meredekes, Farkas János 1771 (Ungarische Gramm. 254):
abhángig, gShe. — Meredekem/, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 1:1):
„Kincs olly meredéteny magasság".
Merény, Dugonicsnál meroémj, 1780 (Dliss. 115): „veszedelmes
mervény“. — Merény megvan Kölcseynél is 1833-ban (Országgyűl.
napló január 18).
Merószíteni, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1:765): „a’
szegény bűnösöket az S hozzá való menetelre máréxzítse". — A NySz.ból kimaradt.
M érgezni. A NySz.-han nincs meg. Először Márt. (1803) gittig:
megmérgezett. A régi nyelvben „megetetni*. — Megmérgittni, Baróti
Szabó Dávid 1780 (Pár. Máj. 2 :187): „asszonyi módon megmérgiibén“.
Nem jutott szótárba. — Méregpohár, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 2 :160).
Mérnök, Dugonicsnál 1798 (Szerecs. 2:275): földmérése.
Merőleges, Györy Sándor 1834 (Tud. tár 1 :103!: „perpendienlariter, merőlegesen".
Mérsék. A régi nyelvben is ineg kellett lennie, mert Geleji
Katona Istvánnál már továbbképezve is előfordul: mérsékes, 1649
(Válts. 3:1363): „ott legyenek, a' hol a' symbolnmok, a’ kenyér, és
bor, vágynak, de nem mennyiségesen, nem mérsékesen, nem kömyftliratosan". - A czlmszó egyébként már 1750-ben Kovács Jánosnál
(Continuat. a magy. Krón. 3 : 74): „szokatlan hévség kezdődött, a' melly
szinten Kis-Asszony havának elejéig tartott, olly mércékben, hogy
abban nem-tsak marhák vesztenek el*.
Mértékarány, Márt. (1803): proportion.
M értéklet, Horvát János 1763 (Emberi okoss. 145): „ez megnyugosztaliya az óimét, és olly mértékletben tartya, a' mely azt soha
fel nem háborittya". (U. i. 307): „emberi mértéklet*. — Szótárilag
SzD. (1792).
Mesterkélni, Márt. (1803): nachkünsteln.
Mestermíi. Az „artefactum“-ra 1806-ban Verseghy és Kisfaludy

Mesterszó—Minta-pincze

529

(NyK. 35:220) a mestermű szót ajánlotta s Zalamegye Tsztára ezt
el is fogadta; Sl-nál mestermunka : meisterstüok. — Ball. (1890) ez
is, az is „meisterstück".
Mesterszó, Márt. (1799) kunstwort.
Messzelátó, Márt. (1799): femglas, teleskopium. — Előbb
messzelátóüveg Horyát János 1763 (Emb. okosa. 21).- „Nem keveset
csudáiéin a’ nagyobbitó és messze látó ütmeknek fel-találását". —
Messzelátó üveglső Géléi József 1787 (Ifj. Rob. 30). Messzelátó csS
már 1697-ben (NySz). — Horváth Ádámnál sípüveg 1791 (Legröv. nyári
éjtsz. 17).
Mézezni. A régi irodalom nem ismeri s mézelni-1 mond helyette
(NySz.); még Sl-nál is mézelni am. „melle dulcerare", noha SzD-nál
„mézelnek a méhek", vagyis mézet hordanak. — Mézezni először
Kreszn.-nél, a nép nyelvéből.
Mézike, Márt. (1803): colibri, virágmadár; (1823) mézmadár.
Mezőgazda, Bercsényi János 1833 (Előterjesztés 1); u. i. mezőgazdaság is. Márt. (1803) mezei gazdaság; (1823) mezei gazda.
M ilyenség, Barczafalvi Szabó Dávid. 1792 (Tud. magy. 7).
Mindennapias, Széchenyi 1836 (Hunn. 176). Ma sincs még
szótárban, noha közkeletű.
Mindenüttes, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3. előb. C9) :
„a' Mindeniittesek bennünket patvarkodva rágalmaznak": ubiquinarins.
— A NySzból kimaradt.
Hinduimén, Széchenyi 1731 (Vil. 67;: „mindünnen élet s erő
fejledezetl" ; (Vil. 118): „mindünnen ajánltatnak" stb. Am. mindenün
nen. Nem jutott szótárba.
Minőleges. A „qnalitativ" Fog.-nál (1845) minőségi, Ball.-nál
(1854) ezenkívül még milyenségi és mélységi is, de már Ball. (1857)
minőleges am. qualitativ.
Minősülni, Széchenyi 1841 (KelN. 165): „kik nincsenek minősülve
Cbarenton, Bedlam, vagy nemsokára, remélem, Vácznak tébolydóira".
M inta pinoze, Széohenyi 1831 (Vil. 291). Erre a mintára mintafogház Pesti Hirl. 1842 (887): „leírását adja a legújabban épült londoni
mintafogháznak".
34
Szily : Nyelvújít. Szótára folyt.
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Mintás—Múlásztani

Mintás : normális Magy. Hirm. 1786 (522): „egész esztendeig
a' Mintás (normális, Minta : Norma) Oskolábanu nem tanult*. — Mintaiskola, helyett Jelenkor 1832 (2 : 244 példaiskola. Sem Tzs, semFog.nál nincs. Először Ballaginál (1854).
M irigy. A régi nyelvben rendesen ara. „absccssus, apostema",
vagy pedig pestis (NySz), de MA-nál „glandula" is. Ezt azonban
közönségesen „ikrásMs“-nak nevezték az orvostudományi irók is.
Bugáté az érdem, hogy elfogadott műszó lett belőle.
Modor, Kölcseynél már 1829 (Élet Literat. 131): „Nem ezen
parányi recensionak szerzője az első, ki a modorban (manier) való
dolgozást a poétáknak rossz néven vette".
Módosítvány, Jelenkor 1883 (430 és 435). — Kossuth 1841
(Pesti Hirl. 93): „a javaslat két módosítványa (amendement) nyújtaték be*.
Módszer, Márt. (1803): módrend, módszer, módszeres.
Mcdtalan, Széchenyi 1831 (Vil. G2): ,módtalan hibás* ; (Vii
233): „a nemes öntudatot módtalan emeli.* — Am. mód nélkül.
Mohazat Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. I. házasságáról)
„Mert a’ melly gyengeség ülte ábrázatyát. Nem látván meg akkor
semmi mnhazaljit. — „Pubertás* a jelentése0.
Monda, (mondanivaló, jelentésben) Kazinczy is él vele 1790-ben
(llamlot 66): „Ezen mondájokat ollyan tsúf lármával mondták el“ —
Közmonda: közbeszéd Dugonics 1774 (Trója vesz. 131).
Mondákon, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1:396) am. „mondás*.—
Mondalmas, Aranynál (Próz. dóig. 88): „sententiosus*.
Mondomány, Kenyák 1780 körül (Nyr. 30:426) „constructio:
Értelmes mondás, Szélmány, Mondmány*.
M ozdítlan, Kovács János 1746 (Hadi exero. 20): „jobb kezét
mozdítlan helén tartván*.
Mozgalmas. Kemény Zsigmond 1851 (Stat. férf. 337): „mozgal
mas idők"
Mozgatag, Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2:178) am. mozgékony.
Mulasztani, Kovács János 1750 (Continnat. a magy. Krón.
3:14): ,,a’ só árának meg kissobbitése és e’ félő el-mulasztattak“. — Horváth János 1763 (Emb. okoss. 31): „mellyet ha egy-
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szer rl-mulasziasz, mind-örökké el-mulasztva vagyon". — Kimulasztani
Dugonics 1774 (Trója vesz. 220).
Mulasztékonyság, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 59): „vétkesen
hanyag mulasztékonyság".
Mulólag, Geleji Katona Istvánnál 1649 (Válts. 3: 566) obiter :
„de ezt illetem tsak obiter mint egy mulolag" ; Baróti Szabó Dávid
1784 (SzD) igy magyarázza: „hamarjában, fató félben, általfutva".
Munkabér, Márton József (1803). — Munkadíj, Jelenkor 1833 (91).
Munka-felosztás, Széchenyi 1830 (Hit. 160): „a munka-felosz
tás emeli az emberi fő tehetségit".
Munkatárs, Jelenkor 1833 (737). — Bajza 1834 (Replica 4).
Munkavágy, Széchenyi 1831 (Vil. 11): „éj erőre gyélt munkavágyomu. Am. munkakedv. Nincs szótárban.
Mutatkozni, Medgyesinél 1653-ban (Hármas Jajja 35, 36) mutat_ kosét már megvan: „ez élet tsak cg kis mntatkozás, s
ottan
hamar el-eáészés1'. — A NySz.-ból kimaradt. — Széchenyinél 1830
(Hit. 165) és (Vil. 15).
Mutatvány, Kisfaludy Károly 1819 (Pártntök 3:1): „Hiszen a
kritika igen kegyes lessz, minthogy első mutatványunk".
Mű-. Műalak, műalkat, Aranynál (Próz. 65); műárus, miibíráló,
műértő Márt. (1823); mükiállítás, Athén. 1841 (II: 26); műbarát Vajda
Péter 1837 (Pest. lev. 2:145); műiparos Kossuth 1842 (Pest. Hirl.
67); műszabály, Értesítő (Jelenkor melléklete) 1833 (14); műtermény
Károlyi 1843 (Vcgyt. 51).
Műdarab, Verseghy (Mi a Poézis, 13) „aestheticabeli műdarabok“.
Szótárban Ball. (1864) kunstwerk. Ez utóbbi (Márt. 1803) mesterségmű ; kunsthiindler: mesterségmíváros; kunsthandlung : mesterségmíves
bolt; kunstkammer: mesterségmivtár; künstler: mesterségműves; kunstrichter : mesterségmívítélő; kunstgftrtner: mesterséges kertész. — Hát
csakugyan nem volt szükség nyelvújításra?
M űegyetem, Kossuthnál 1842 (Pesti Hirl. 377): műiparegyetem.
Műszerész, Széchenyi 1830 (Hit. 158) am. mochanikns. —
Ugyanez Vedresnél 1820 (Szegedi Múzs. 31) műszeres.
Műszó, Horváth Ádámnál 1791 (Legröv. nyári éjtsz. X.): mester
szó: Márt. is (1803). — Révainál 1806 (NyK. 35:187) már műszó.
34*

Műterem—Nagyherczeg
Műterem, Mannó 1842 (Orr. Gyógysz. Vegyt. 291) officina.
Műtótelezni, Széchenyi 1841 (KelN. 198) am. operálni. Ugyanazt
előbb (Vil. 42) művegleni-vel fejezte ki. — Műveglö (Hit. 190).
M űvelet, Benyák B. 1777 (Logikabeli czikk. 62): „Hogy ha
pediglen valami művelet oíly nagy crővol vitetett véghez, hogy az
ember s a természet tehetségét felni haladja, azt tsndának lenni
mondjak* — Verscghynél is 1792 (Magy. Mus. 2:21). — SzD-nál
(1792) művelmény.
Művelődés, Döbrentci 1814 (Érd. Múz. 1:115); Széchenyi 1828
(Lov. Ajánl. 2). — Műveltség (Hit. 80): „mennél nagyobb a műveltség,
annál több ágra oszlik minden tudomány".
M űvészileg, Kölcsey 1888 (Országgy. napló jűlius 28) : „Hiszen
ily firkálás művészileg figyelmet nem érdemel*.
Művészpálya,
Kisfaludy Károly 1823 (Epigr. 1).

N.
-nagy. A régi fólnagy, hadnagy, násznagy, várnagy (NySz) min
tájára lett a nyelvújítás idejében áldornagy; egyháznagy: praelatus
(Fog. DMM. 1833); bányanagy Tzs (1835); faUcanagy (Vad. MSz.):
háznagy magnus domesticus (Hierolex.; karnagy (1. ezt); népnagy
tribunus plebis (Kreszn.); őrnagy (1. ezt); polgárvagy (Fog. 1845):
tábornagy ; ndvarnagy mágnás seneschallus (Hierolex.). A mai háznagy
még nincs szótárban.
Nagybátya, nagynóne, Márt. (1823).
Előbb (MA., PP„
Márt.); atyám öccse, anyám öccse v. bátyja; vagy egyszerűen csak
bátya, néne, mint a népnyelvben ma is.
Nagybecsű, Kazinczy 1810 (Cserei Farkas Úrhoz czimlap):
„Cserei Farkas Úrhoz, midőn Autographiai Gyűjteménye öregbbitése
végett néhány nagybecsű leveleket killde*. — Gr. Dessewffy József
1828 (Fels. M. orsz. Min.): „köszönöm a nagybecsű Grófnak szívessé
gét". — Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 53): „nagybecsű ajánlkozását köszö
nettel fogadjuk". — SimB. szótárában (1902) van meg először.
Nagyherczeg, Márt. (1803); u. i. nagyhercsegség.

Nagykereskedő—Nefelejts
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Nagykereskedő, Páriz Pápai 1708, magnarius. A NySz. ból
kimaradt. — Göböl Gáspár 1785 (Utazó lélek 73): „Persiai nagy
kereskedőknek*.
Nagykorú, Verseghy 1806 (NyK. 35 : 226).
N agylelkű , Geleji Katona István 1645 (Válts. 1 előb.): „nagy
lelkű . .. mértékletes Egyházi rendekvel áldja meg“. A NyHz.-böl
kimaradt. — Nagylelkűség, Tatai Perencz 1761 (Az igaz kegyességnek
kezdete és előmenetele Intőbcsz.) : „meddig mehet a nagylelkűség,
„magnanimitas*.
Nagyszerű. Ugyancsak 1835-ben Vörösmarty Szózatában a
„nagyszerű halál*.
N a gyvilág, Kazinczy- Aszalay 1793 (Lessing meséi 99): „A' Nagy
világ nem Tudósoknak, nem Poétáknak való*. — Nagyvilági, Dugo
nics 1803 (Jolánka 2: 234): „de megént mög-szid engom' ez a’ Nagy
világi leány*.
Nagyzolni. Először Tiprai-Schubert szótárában (1901).
Napernyő, Kazinczynál 1790-ben nappaizs (Hamlet Prónayhoz 2):
„nappaizsok alatt . . . fel-tornyozott hajjal láttam sétálgatni*.
Napfogyatkozás, Horváth Adám 1791 (Legröv. nyári éjtsz. 21) :
„a' nap fogyatkozások renddel következése* ; (u. i. 20. 1.): holdfogyat
kozás, sőt (22. L) földfogyatkozás is: .inkább lehetne a’ nap fogyatko
zást, földfogyatkozásnak nevezni*. — Szótárilag Márt.-nál (1799 és 1800).
Napilap, 1834 (Társaik. 248) journal.
Napirend, országgyűlési értelemben, Kölcsey 1833 (Országgyill.
napló január 14): „Napirend vala az izenetben . . . szükséges változ
tatásokat megtenni*.
Napló. Kévai ajánlására a Pestmegyei Tisztiszótár 1806-ban
napaló könyvnek nevezi a diariumot.
Nappalodni, Baróti Szabó Dávid 1792 (Szt.): „valamint hajnalodni*.
Nász-. Nászpompa, Verseghy 1806 (A tejáruló menyecske, Aglaja).
Nászajándék, Márt. 1816-ban is csak menyasszonyi ajándék. — Amaz
Fog. (1845)
N e felejts, Verseghy 1791 (Kazinczy, Helic. vir. 59): .A ’ par
ton lengett a' fövenyben Eggv Ne-felejts*. Kazinczynál 1790 (Hamlet
107): elnefelejU: „Itt egy szál ép El-ne-felcjts*.
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Negéd —Nemzés

Negód, Széchenyi 1835 (Pol. ez. 1:106) am. szeszély: „az
idők negédjei szerint".
Négyszögesítés, Magy. Hirm. 1780 (735):
szögesithetését (Quadratura Circnli) keresik*.

Karikának négy-

Négyzet, Verseghy 1792 (Magy. Mns. 2:29): „mi-képpen A'
Testek távúl-léténck négyzetó, olly renddel láttattya magát lankadni*;
(u. i.): „Dugonics Ürnál a’ Quadratnmnak magyar neve Derék, Molnár
Ürnál pedig A'egyezet (A természetiekről 2, 2:82)“.
Nehezbülni, Széchenyi 1833 (Stad. 200): „mind qualitásra,
mind quantitásra egészen megváltozott s nehezbült*.
Nehézkedés, Segesváry 1793 (Phys. 49) gravitatio.
Nélkülözni, Kölcsey 1833 (Országgv. napló január 27): „Uraim
nélkülözni valóban hérosi szó“.
Némajáték, Márt. (1803) pantomimie.
Nemeslelkű, Márt. (1803) is, (u. i.J nemeslelküaég. — Nemesszívű, Baróti Szabó Dávid (1792).
Nemesülni, Széchenyi 1833 (Stad. 4): .Szelídült, nemcsült az
emberiség*.
Ném ileg. Széchenyi 1833 (Stad. 147). — Ugyanő nála 1843
(Üdvl. 49 és Pol. ez. 2:196) némilegi és némileges is.
N em i ösztön, Márton István 1796 (Theolog. MoraL 627): „ellen
kezik a’ Nemi ösztönnek általán fogva való megfojtása is“.
Nemleges, Széchenyi 1830 (Hitel 185): „Egy pár elégett falu
csak negativa — nemleges —, de semmi positiva — igenlcgcs
hasznot hajt*.
Nemlő, Szcohcnyi 1831 (Vil. 245): „egy nemlő voks kilencz
igenlő voksot is megsemmisít*. Am. verneinend.
Nemzemény, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 :1091): „Első
ben, mert ez genimen vitis, szőlő-tóvnek nemzeményje, az az bor volt*.
A NySz.-ból kimaradt — Nemzéketlcn, Geleji Katona István 1645
(Gramm. 2:9): „ha szabad mondani kegyetlen; egésztelen, tellyestelen, avagy tellyetlen, szűléketlen, nemzéketlcn, éléketlen*.
Nemzés, Széchenyi 1828 (Lov. 94): „sok nemzések által legna
gyobb tökéletességre hozott spanyol birka*; 1830 (Hit. 21): „ha ezen

Nemzetgazdaság—Népesség
szép társasig! szobás több nemzésen hat keresztül” ; (Hit. 186): .sok
nemzéssoron át“. — Am. nemzedék. E helyett nemzik (goncratio)
Uierolex. (1845).
Nemzetgazdaság, Kossuth 1842 (Pest. HirL 67). — Az oeconomia politica Szlemenicsnél nemzeti gazdálkodás Törv. Mszt.) : Szécheuyinél (Hit. 110 cs Vfl. 133) nemzeti gazdaság; Ráthnil (Mszt. 1853)
nemzetgazddszal; Karvasynál státusgazdászat cs államgazdászat A M.
tud. Akadémia nomzetgazdasági bizottságának folyóirata 1893ig
Nemzetgazdasági Szemle volt, azóta Közgazdasági Szemle. A Közgazd.
Lex. a közgazdaság szónál társudahmgazdaságra utal.
Nemzeties, Széchenyi 1833 (Stad. 70): „legislegelső a nemze.
tisités“. — IJ. 0. 22: „rokonatlansigink s nemzetítlenségink'. —
Ugyanő nála (Vfl. 13) elnemzetlenülés: entnationaüsirnng; Ó3 1841
KelK. 255): .míg felnemzetesül a magyar” ; és 1844-ben (Akad. Évb.
VII: 52): .az újabb kornak nemzetiesb felébredése". — Kölcsevnél
1833 (Országgy. napló mircz 11): nemzetisedés: .elég, hogy embereink
a nemzeliscdésre hajlandók".
Nemzetiséges, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1: 547).
Nem zetközi, 1859 (M. Korm. Lap 44): „nemzetközi távírdaegyezmény*.
Nép-. ATépországlás, Márt. (1803); népszónok, Verseghy 1806 (NyK.
35:223); nepgyülés, M. Merkúr 1796 (1163); népiskola, Széchenyi
1843 (Pol. ez. 2 :156); népjog, Tzs. (1838); népszámlálás, 1850 i M.
Korm. Lap 105); néptanító. Márton István (Theol. 136); népvándorlás,
Márt. (1803); népfolkélés, Márt. (1823); néposztály, Toldy Fcrencz
1829 (Élet Literat. 143); népfelség 1832 iErd. Iíiradó 2; 406, 411);
népdal Jelenkor 1833 (721); u. i. (657): népünnep. Népérdek, nép
tömeg, néposztályozal, népszcllcm, Kölcsey 1833 (Országgy. napló:.
Népesíteni, iienyák 13. 1783 (Okos elm. 60); itt tulajdonképcu
megnépesíteni-, Kónyi János 1786 (Paraszt emb. 211): .Az eddig való
népesítés . . . keveset használt*; elnépesíl, ngyanö nála 1786 (Demokr.
2:174). - Népesedés, Pétzeli József 1790 (II. József 28): .A ’ népe
sedés és á meg jobbittatott gazdálkodásnak módja".
Népesség. E szó a XIX. század elöttröl ismeretlen. Előbb a
.bevölkernng-ot (népszám értelmében is) népesedésnek mondták, sőt
még utóbb is sokáig. Így pl. Széchenyinél 1830-ban (Hit. 98) „hol
több a népesedés, több a consumcns" ; ugyanígy 1832-ben (Játékszín,
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Sépetlenség—Növevény

7); „az egész 10 milliói népesedést örökkön örökké illy nyomorult
kapocs által kötni össze". — Maga a népesség Pápay Sámuelnél elő
ször 1807-ben (Veszpr. Tiszti Szt.); közszótárban pedig Márt (1823 .
Népetlenseg, Széchenyi 1833 (Stad. 134): „a népetlenség iránti
köz panasz".
Néprajz, Fog. (1845): ethnographia. Előbb és gyakran utóhb is:
népleirás, szokáslei rás, erkölcsloirás.
Nóptelenitenl, Kónyi János 1786 (Paraszt emb. 371): „Az
országot néptelenitik".
Név-. Névaláírás 1832 (Érd. Híradó 2:64); névnap, Kármán
József 1794 (Uránia 2 : 242): , Teréz, kinek Névnapján itt vigadtunk,
mellém érkezik"; Mártinál 18U8 (Szt.): névnap, névnap innepje u. i.
névnapi ajándék, bindband.
N eveltség. Kölcsey 1833 (Országgy. napló máj. 23;: „fejet
hajtani, s igent mondogatni, ez a neveltség
N evező, Apáczai 1653 (Enc.) denominator; Maróthynál 1743
(Arithm.) a törtszám alsója, vagy röviden alsó. Dugonicsnál nemesi).
Névkön yv, Jambressich 1742 (Szt.) album. A NySz.-ból ki
maradt.
Nézet, Kovaesóczy 1828 (Varázs-Rózsa).
N ézlet, Márt. (1803); nésieti (u. ö. 1818) intuitivus.
Nézemeny, Kölcsey 1833 (Országgy. napló jón. 2): ,Egy való
ságos demokratiai nézemény*. — Látvány a jelentése.
Nézőpont, 1788 (Trenk Fr. elet. histor. 3:111) és Márt. (1803).
Nőnemű, Thomas Jánosnál 1763 (Francz. Nyelvm. 2: 21): asszonyt
nemű; Benyik 1780 körül (Nyr. 30:425) nöstén nemű.
N övedék, Baróti Szabó Dávid (1784) „nevetek : növendék, nevedókenv, nevendékeny, gyermekdéd".
N övet, fn., Széchenyi 1828 (PoL ez. 1:6): „mind csak egy s
épen azon törzsök n ö v e t Ugyanez a regi nyelvben „jövcs“ (NySzJ;
ma „hajlásúnak mondanék.
N övevén y. Eddig Barczafalvi szavának tartotta mindenki, holott
megvan már Bél-Cellarius Liber Memorialisa 1735-iki kiadásában „pul
lus“ alntt: „fiatskája akármi állatnak, vemhe. madárti, nyövevény

Növőtény—Nyerészkedni
fiatska*. Itt tehát melléknévi értelmű s ain a mai „növendék"; kép
zésére analóg a „jövevény, halovány, szövevény" stb. szókkal. —
Verseghy 1806 (NyK. 35; 228) a „planta" jelentését azért kifogásolta,
mert növevény lehet állat is, mivel annyit tesz, mint „crescens*.
N ö v ő tény Molnár Jánostól (Verseghi tanúsága szerint Magy.
Mus. 2:30) „Növőtények: Vegetabilia Molnár úr Könyvházának IV.
szakasz 17T. oldal". — AVfeWnek is Írták (NyK. 35:228).
Nyaklánca, Baróti Szabó Dávid (1792).
Nyakkendő, Sándor
István 1808 (Told.); Márton Istvánnál 1801 (Német rúd. szt.) csak:
nyakkeszkenő, sőt Márt. (1803) nyakravaló és nyakbavakí keszkenő.
Nyaktiló, Kreskay Imre 1809 (Bnzd. vers. 8): „hogy a Frantzia
Nem véréért öltözvén vas-békóban | elvesztegetett Népéért adózzon
ATyoáí»Ii5ban“ .
N yalábolni, Baróti Szabó Dávid 1784 cs 1792 (SzD.j: „nya
lábba kötni valamit; elnyalábolni“. A nép nyelvéből. — Krcsznerics
szerint megvan már Matkónál (Sámbár elleni nyaláboltat. A NySz.-ból
kimaradt. — Átnyalábolni egy szótárban sínes meg.
N y á re lő , -hó, -utó, Bog. 1835 (DMM.): előnyár, deréknyár,
utónyár.
Nyargalóoz, Márt. (1800) rennthier. — Földi szava.
Nyárspolgár, M. Életképek 1843 (II. 496) és Széohcnyi 1846
(Pol. ez. 2 : 584).
Nyelvtudós, Baróti Szabó Dávid (1792).
N yelvész, Dugonicsnál 1796 (Gyöngyösi kiad. LX IIIj: „Ezeket
az ifjonca Nyelvészeknek oktatásokra". — Nyelvészet, Jelenkor 1832
i2:424): „Unokaöccsének . . a’ nyelvészetet illető gyűjteményét*.
N yelvjárás, Révai 1787 (Vers. 96): „Görögökre tekintvén Több
nyelv’ járását fogja szeretni Hazánk*. — Nyelvszokás, Márton István
1796 (Theol. Morál. 33): „Minden parantsolatot az akkori Nyelvszo
kás szerint kell ki-magyarázni".
Nyelvtudom ány. Az 1795-diki Magyar Merkúrhoz tartozó
liibliotheca (89); nyelvemlék, Jelenk. (3 : 794).
Nyelvújítás, Molnár János 1784. (Vö. Nyr. 32:280).
Nyerészkedni. 1841 (Fest. Hirl. 6). — Nyerlesíleni, Széchenyi
1833 (Stad. 177), am. „nyereséget okozni*.

Nyiladék—Nyomosat
Nyiladék, Baróti Szabó Dávid (1792): „Lék, hasadék, nyiladék*.
Nyilam , Bugát 1843 (Szh:): „lumen vasis, calibre ‘ . Vö. állam,
illem, szólam stb.
N y ílt kérdés. F. kifejezéssel, úgy látszik, Bezerédj István élt
előszűr a mi irodalmunkban. Ezt Kossuth e szavaiból következtetem:
„hogy tisztelt barátunk, Bezerédj István szavaival éljünk, ezt mindenki
számára nyílt kérdésnek kell hagyni*. — Még nincs szétározva.
Nyilván ítan i, Benyák Bernét 1783 (Okos elm. 71): „és a' mi
nyilvánítja az ő tökéletes hatalmokat, az*. — Kinyilvánítani, Dugonics
1798 (Szerees. 1:135): „Magad lévén halálodnak ki-nyilvánitója*. —
Kinyilvánodni, Mészáros Ignácz 1793 (Magy. Secret 17); ugyanő nála
nyilvánít helyett nyilvánkoztat (Magy. Scorct. 95), — Kisfaludy Sándor
1806-ban (Műnk. 8: 675) a liquidatorra a nyilvdníttó szót ajánlotta, s
ezt Zala Tsztára el is fogadta. U. o. liquidare: nyilvánítani.
Nyilvános, Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 247): „nyilvánvaló
tántzoló szilák*. Ma: nyilvános táneztermek. — Nyilvánosság meg
van Benyáknál 1780 körül (Nyr. 30:475). — NyiUiánosítás, Jelenkor
1832 (22).
N yirettyű, Baróti Szabó Dávid 1777 (Uj mértékre vett vers.
154) am. hegedüvonó. — Nyirettyüs, Kazinczy 1809 (Berzsenyihez):
„Az örsi öreg nyirettyüs".
Nyirok, Márt. (1803) nyirk. Bugátnál is límpha: nyirk, különö
sen sok összetételben (Orv. és Szh.).
Nyomasztani, Horvát János 1763 (Emberi okoss. 17): ,,a’ neve
lésnek reánk nyomaszlaiotl ábrázattya erős". Nála mindig ebben az
alakban.
Nyomaték, 1763-ban Thomas (Francz. Xyelvm. 2 : 31) tíranyomaték: „un pendule*.
Kalmárnál 1770 (Prodr. 372): „a Magyar szóllásmódnak... fontos nyomatékjét". — Márt. (1803) „gewicht" értelemben ;
Márt. (1807) nyomatlék am. fusstritt. — Széchenyinél (Vil. 19) nyoma
tták : nachdruck. — Nyomatékos, Kossuth 1842 (Pest. Hirl. 10): „ezen
ellenvetést mi egyáltalában nem tartjuk nyomatékosnak". Szótárban oz
utóbbi Fog. (1845).
Nyomosat. Érdekes Benyák B -nál 1783 (Okos elm. 41) a követ
kező : „ez a’ kedves kívánság, mellvet kiki közölök erősen szorít
szivéhez, egynyomozatúnak tartatja eggyikkel a másikat*.

Nyomtatvány —Olajfestés
Nyom tatvány, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszorú 149).
Nyögdécselni. Márt. (1803) „girren*. Nyögdelni, Szemere Pál
1814 (Érd. Máz. 1 :50): ,.e’ szivet itt e' messze nyögdelot".
Nyug, Arany 1856 ^Üj M. Maseum). Nála főnév, s jelentése: pausa.
Nyug-. Nyugágy, Vajda Péter 1834 (Legszebb leány 113,1; nyuglevél: quietantia, Zala Tszt. (1807); ellenben Baranya és Veszprém
.nyugtató levél*; nyugyant, Kisfaludy Károly 1823 (Honvágy;: „nyugpontra nem talál" és Tas. (1835).
Nyugat, Horváth Ádámnál 1791 (Xegröv. nyári éjtsz. 41):
.A ’ hoszszának kelet felől nyugotig van a’ vége*. — Nyugati, Baróti
Szabó Dávid (1792) „Nap-enyészeti (nyugati) szél*.
Nyulászat, Dugonics 1788 (Etelka 1; 120); „hogy a' nyulászat
hoz foghasson, szabadságot kére az el-menetelre“.
N yú lván y, Szatsvay 1786 ' Zakariás levelei 176): émyulovány.

O, Ó.
Ok-. Okssabds, Márt. (1818 Gloss.) sanctio. — Okfa, Kölcsey
1833 (Országgy. napló január 1): „az abaúji öreg követtel politikai
avúlt okfőkét hallani: nem volt előttem váratlan*. Fog. (1836) „grundsatz, grundprincip*. — Tzs. (1838) ,1. elv*. — Bugáinál 1843 (Szh.)
oksúly am. argumentum. Széchenyinél (KelN. 90): okszerinti (rationabilis),
okelleniley (irrationaliter), sőt (Vil. 316) oklatos is (rationabilis).
Okirat. Verseghynél és Kisfaludy Sándornál 1806 (NyK. 35 : 222)
a documcntum: tanúlevél-, Zalamcgyc Tszt.-ában „bizonyittó, oklevél*.
Oklevelni Jablanezynál 1842 (Adat. 70) am. „dokumentálni*.
Oknyomozó, Márt. (1823) pragmatiseh.
Okszerű, Bugátnál 1833-ban (Orvosi Tár í) : 104) okszeres: „sok
okszeres (rationalis) orvos elolvasván azt*.
Oktalankodni, (leleji Katona István 1649 (Válts. 3:201):
.a' lelki dolgokban okosságval való oktalankodásokat meg-ismértetni...
vetélkedik*. — A NySz.-ból kimaradt.
Olajfestés, Márt. (1803) öhlmahlerei.
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Olcaédni—Oazladékony
Olcsódul, Széchenyi 1831 (Vil. 108): .szállítása olcsódni fog*.

Oldal. A „pagina* MA., PP.-nál: „az papiros foliomnak mindkét
felől való része; pagella: egy levél az könyvben", de márPP. (1762):
„levél papirosnak egyik oldala': pagina. — A Debr. Gramm. (1795)
szerint: ,oldal sem igen jó a könyvlevelének jelentésére; mert a
könyvnek, a mint most kötik, tnalc hat oldala vagyon, alsó, fölső,
klilső, belső, jobb és bal; hogy értené hát valaki ezt: lásd a könyv
nek 100-ik oldalán*. — Márt. (1803): „die Seite eines Blattes Papier
od. eincs Buchcs: egy levélpapirosnak, vagy a könyv levelének oldala
vagy lapja'. — Oldalfegyver, Geidler JózBef 1775 (Hadi oktat. 19):
„Oldal-fegyverekkel mindenkor fel-Iegyenek fegyverkezve"; ugyan
olyan képzésű, mint Geleji Katona Istvánnál 1645-ben az oldalnyiig
(Válts. 1:1083): „oldalban rúg, ha .. . odal nyűgót lábaira nem hány*.
Ez a NySz.-hól kimaradt
Oldalozat, Kovács János 1742 (Continuatioja a magy. Krón.
2 :109): „oldalozaltya hasonló három színes posztóval bé-burittatott*.
Olvadékony már megvan Geleji Katona Istvánnál
(Vö. HySz.)

1645.

Olvasottság, Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme 333):
„Emberséges magad viseléséről és egyeb külső olcasodságodrol bizony
ságot tŐttem*. A NySz.-ból kimaradt. — Szótárilag Márt.-nál 1803
(Szt.) belesenheit.
- Olvasatiaméig, Dugonics 1806 (Szitty. tört.
1:15) trabelesenheit. — Olvasókönyv, Márt. (1799). - Olvasó közön
ség, Márt. (1823).
Omladékony, Geleji Katona István 1645 (NySz).
Omlók,
Kisfaludy Sándor 1837 (Mind. Műnk. 3:173): „A megrokkant testomlékok*. — Omladvány, Márk nál 1803 (Szt.): schntt.
Omlatag, Pák Dienes 1829 (Vad. tnd. 2 : 201).
Orgyilkos, Czirjék Mihálynál 1785 (Érzékeny levelek 106) orozgyilkos: .Látván a' természet bennem oroz-gyilkost, Elrémiilt*. —
Orlopás, Dugonics 1774 (Trója vesz. 279): J)r-lopás, erőszak, tsalás,
főravaszság*.
Országász. Országiász, országlászat, Fogarasi 1839 (Figyelmező
1839 : 406).
Oszladékony, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3: Aj. El. o.):
„sűrűbb sokval az alsó levegő égnél, melly felettébb ritkás és osz
ladékony*.

Oszlopzat—óvadék
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Oszlopzat, Sándor István 1795 (Sokf. 3:170): „Valamint Astrum,
(.estim magyaréi Tsillagzatnak neveztetik, mivel töhb Tsillagokból
szokott állani, úgy az ollyan kéből vagy értzböl való Kcp-oszlop-is,
melly több faragott, vagy öntött képeket foglal magában, ’s mellynek
a’ Németeknél a’ neve die Gruppé, Képoszlopzatnak neveztethetik*.
— Oszlopaim, Révai 1787 (Vers. 239): „Karjait Vállával az Édes
Hazának Oszloposra* — Oszlopzat, külön, Kisfaludy Sándor 1796
(Mind. Műnk. 7:271): „Mindenütt bőven láthatni az oszlopzatokat*.
— Oszloptai/ : oszlopos tag, Barczafalvi 1792 (Tud. magy.) és Dugonics
1795 (Jeles tört. 2 : 279).
Oaztakozni, llelmeczy 1823 (Aurora 76): „T.ángösztönimbe
osztakozva A' néma egy nyelvet lehel*. — Kisfaludy Károlynál is
1825 (Tihamér 4); ugyanő nála: mértekezni is (Tat. Magy. 1:6) 1819
am. mérkőzni. — Széchenyi 1840 (Pol. ez. 1:291): .éppen azokban
osztakozni akarni*; Kossuth 1842 (Pest. Hirl. 239): „testvéries osztak o z ú s Hierolex. (1845) condivisio : „együtt osztakozás".
Osztalék.. Dugonicsnál 1794-ben am. loge, páholy (Jeles tört.
1:299): „Abonnement (Bérlés), Abonnement suspendu (Bérlés szünet),
Biliét (Bérjel).. . Loge (Osztalék)*. Innen vehette a Nemzeti Színjátszó
Társaság Tudósítása 1795-ben. — Széchenyi 1830 (Hit. 155): „részvcnyébül ötét illető osztalék'. Nála (Hit. 160) annyi is mint: elosztás,
felosztás. — A dividenda Szalay Lászlónál 1837 (Themis 1:33)
osztadék. — Jéelülosztalék már 1833-ban (Értesítő 27).
Osztály, Pápay Sámuel 1807 (Veszpr. Tszt.). Nála már nemcsak
„divisio*, mint a régi nyelvben, hanem „olassis* is. — Osztályza
Széchenyi (ViL 311). — Osztályrész, Márton József (1803) kapitel.
Osztom véleményét. Ez a kirívó germanismus talán Széche
nyinél a Kelet Népében (1841) van logelsőbben: „korántsem osztom
én azok véleményét* (69); „elveit is jobbadán osztom* (117). —
Érdekes szó Jablanczynál 1842-ben (Adat. 62) az osztás: „osztály
részes, sorsos* értelmében, nyilván a vesztes, nyertes mintájára.
Otthonos SzD-nál am. otthonn maradó, házát, honnyát örzö,
magános. — Otthonosság, otthonoskodni u. i. — Dugonicsnál: itthonos am. benszülött 1788 (Etelka 2 :79). — Széchenyinél 1840 (Pol.
ez. 1:242): „igen-igen otthonitlannak (onheimlich) érzem magamat*.
Óvadék, Széchenyi 1833 (Stad. 163): „minden fel ingerlésnek
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Uvintézkedés—Öl

legbiztosb óvadéka, praeservativuma1'. A Jelenkorban (775) ugyan ezen
évben mégcsak kezespénz, tuszpénz.
Óvintézkedés. Először KelLS. szótáriban.
Óvoda, Nagy János 1845 (üierolex. 144).

ö.
Ököljog, Báróti Szabó Dávidnál (1792): ököligazság; a „faustreoht“ Márt.-nál (1803) egyszerűen erőszak, ugyanő nála (1823) erőszaki
jm ; 1835-ben (Tzs.) ököljog, Kovacsóczy Szemlélőjében pedig 1836
(560 1) btjakjog.
Öltöny. Már Barczafalvinál 1787 (Szigv.) megvan az öUönyeg,
„kaputrok* jelentéssel.
Öltözde, Nagy János 1845 (Hicrolcx.) sacristia; Ball. (1857)
ankleide-zimmer, sacristei.
Ömlengeni. 1845 (Hierolex.) átömlengeni am. transfundere.
Ömleni, Kazinczy 1788 (Gessner idyll. 186): „hamva a’ pos
ványba ömlött" és 1790 (Hamlet 76). Ömledezni Kisfaludy Sándor
1807 (Mind Műnk. 1:313): ,De van minden jobb emberben Érző
szív, mely ömledez1
'. — Kiömleni Márt. (1803) ergiessen. — 1841
(Pesti Hirl. 19); „hála és tiszteletórzet ömleszti el keblét".
Ön. Széchenyi 1833 (Stad. 100): .Ezen szót Ön, míg jobbra nem
tanittatom, magyarban úgy használom, mint a Sic-t*.
Vö. MNy. 1:78.
Ön-, Verseghynél 1792 (Magy. Mus. 2 :31) önerő; Kazinczynál
1793 (Párán. 49) önvezérlés ; Kármán 1794 (Urán.) öngondolkozás ; Márt.
(1803): önnönbetsérzés, önnöneszű, önnöngyilkosság, önnönhaszonkereső•
de már 1823-ban öndicsérct, önhatalmú, önmegvetés. — Sándor József
nél 1796 (Zolükoffer, Erk. név. 51) öntetszés. — Széchenyinél (Hit. 22)
önismeret, Hit. (144) önbecs, (Hit. 158) önvallomás, (Hit. 163) önta
pasztalás, (Hit 198) önkötelezés, (Hit. 151) öntagadás; Márton István
nál 1796 (Theolog. Morál. 407): önnöntelszés; önvád Kisfaludy Károly
(1825 Tihamér 6); önalkotott u. ő. 1,1823 Baráts. szerelem 6); önmeg
adás Kazinczy 1829 (Élet Literat. 248); önvédelem Kisfaludy Sándor
1826 (Mind. Műnk. 5 :316).

Unállás —Önzés
Önállás, Kisfaludy Károly 1830 (Csák 1 : 2 i; Széchenyi 1831
(Vil. 13): „kisebb nemzetek önállásokat századokig fenntartották*. —
önálló (Ilik G8, Vil. 138, 329). — Önállástalan, önállatlan, Hierolex.
(1845).
Önbízás, Széchenyi 1831 (Vil. 231): „az önbizás, ha albizott
sággá nem fajul*. Am. önbizalom. Kern jutott szótárba. — Önbizal
matlan Kossuth 1842 (Pesti Jlirl. 120).
Önérzet, Kisfaludy Károlynál 1825 (Tihamér 2); Széchenyi 1830
(Hit. 224): „nemes önérzet*. — Önérző (Vil. 200): „önérző egyenes
szavaim".
Önhittség, Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szerelem 2): „az
Önhittség gőznimbust fona homloka köré*.
Önkény, Geleji Katona István 1645 (Titk. 34) : „kik Sn-kények
szerént igen készek az embereknek veszedelmekre*. — Önkényes
Dugonics 1790 (Arany perecz. 260, 338, 346): „Ön-kényes akarattyából szánt szándékkal el vette*. Önkényeskedői ugyanő nála 1806 (Szitty.
tört. 2: 79). — Önkényesség ugyanő nála 1800 (Rém. tört. 41): tyrannismus. Pestm. Tsztárában :1807) és Márt. (1818) önkénység-. sponta
neitás. — Széchenyinél 1833 (Stad. 170) önkényes am. „önkényt sze
rető*. ÖnkénykeAik (Vil. 162).
Öntartás, Széchenyi 1830 (Hit.47): „öntartásunkmennél feszesb*;
(Stad. 133): „férfias magatartásé szántóvetőink*. Am. magatartás,
magaviselet.
Öntudat, Márt. (1803) magatudat. — Öntudatos Kuthy Lajos
1841 (Polg. Szóz. 34' és Széchenyi 1844 (Akad. Évk. V II: 59). —
Széchenyinél öntudatom is öntudat helyett (Vil- 243). Kern jutott szó
tárba.
Önzés, Benyáknál 1780 körül (Nyr. 30:473) énkedés s énmagamkodás i3; Pestm. Tiszti Sztr.-ban (1806) maga szerelés, mire Verseghy
(Vő. NyK. 35 :221} megjegyzi, hogy ez „philautiát* tesz s helyette
a magakeresést ajánlja ; Dugonicsnál (Péld. 2 : 69) énes ; Széchenyinél
(Vil. 260 és 261) ennenes és enség. — Önség, Kisfaludy Károly 1828
(Csal. 4:3); önnönség Márt. (1803) am. eigenheit, ellenben a „selbstsucht* „magánozás*, s egoist: „m agánazóS végül Nemes Apáti
Kiss Sámuel 1829 (Élet lát 30): önzés. — Helmeczynél 1843 (Jelenk.
május 13): „ki lenne önzéktelenebb Méltóságodnál*. Ma : önzetlen.
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Őr—Össze

Őr, Dugonics 1774 (Trója vesz. 101): „’S a' vár ötjeinek életét
ol-fogták*.
•Őr. Koronaőr Dugonics 1795 (Jel. tört. 2:40); kapuőr 1794
(Gyapj. 2:136) ; testőr (U. o. 1:408); parancsőr, ordonuanz és vámőr
Márt. (1823); tekeőr, marqueur 1834 (Társ. 2). — Nyelvőr Szarvastól
(1872). Volf György kifogásolta. (Nyr. I.)
Őr-. Őrhely, Gyöngyösi 1700 (Charicl. 10:118); őrlés, Baróti
Szabó Dávid 1779 (Pár. Máj. 1:179): „őrlésből mintegy letekintve*.
Chsereg Márt. (1799) garnison; őrváltás (1803); őrtűz (1823); Dugo
nicsnál őrház 1790 (Arany pcrccz. 320), őrangyal 1795 (Jel. tört.
2 :116); Verseghynél 1806 (Aglája 108) őrszem ; Kisfaludy Károlynál
1830 (Csák 2:1) őrcsapat ; Jelenkor 1833 (73) Őrkanonok: őrszó
(Tzs. 1835).
Őrjöng. Dcbr. Gramm. 1795 (280): „öröng, vagy őrjöng, divagatur"
Öröklét, Kisfaludy Károly 1821 (Élet phant.)
Örökölni. A mai öröklött baj Márt. (1803): „nemzetségei nya
valya*. — Örökleg, Széchenyi 1831 (Vil. 162) és Stad. 98: „még is
csak csúszás-mászás maradna örökleg*. —- Am. örökre.
Örökülni, Kisfaludy Károly 1824 (Viszontlátás 4): „Zászlóim
röptével örököljön neved*.
Öröm-, Márt. (1803) freudenthrane: örömkönyv, örömköny. Sándor István 1793 (Lev. 57; freudemadehen, lustmadclien: örömleány
Örömünnep, Márton József 1799 (Szt.); (1803) örömáldozat, örömé
nek és (1823) örömdal. — Kisfaludy Károly 1825 (Élte) örötnkaczaj. — Örömrepesve, Kisfaludy Károly 1824 (Viszonlátás 2};
örömsikoltozás Kazinczy 1790 (Hamlet, Prónayhoz); örömujjongatás,
örömkiáltás Márt. (1803); örömsugárzó Kisfaludy Károly 1823 (Baráti,
szerelem 12); örömittas Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 106).
Ős-. Ősanya, ősatya, Márt. (1803) : gross-grossvater; ősatya
Verseghyncl is 1806 (Aglaja 83); vslaKÓs Sándor István 1808 (Sokf.
9:54) aborigenes; őslak Kisfaludy Károly 1829 (Élet Literat. 2);
ősior Fábián Gábor 1833 (Ossián ón. 2:23). — Ősnyomtatvány Hiorolex.
(1845).
Össze. Néhányszor előfordul már a régi irodalomban is, p. 1700ban (Leik. párád. Vv. 2): „nem férnek össze*. — Mikes Törökorsz.
Leveleiben esze am. a mai „össze* (M. Ny. 2 : 339). — Kassai Józsefnél

Üsszebarátositani—Összetagolni
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(Szókönyv. 5. csomó; 1816-ban: , össze ÓSösszve is szokásban vagyon.
Euphöniával mondják öszsze, különbben pedig mondják Összve.
Valamint nem viszva, hanem niszsza, meszsze, nem meszve, úgy Öszsze
nem öszve kelletik mondani. Nem mondják öszve-viszsza, hanem öszsze
viszsza“.
Összebarátosítani, Széchenyi 1831 (Vil. 208) „oldhatlan köte
lekkel hardtosUd össze“ : verbriideni. — Nem jutott szótárba.
Összebonczolni, Széchenyi 1831 (Vil. 65): .összebonczolt s
így erőtlen hazájok*. Nem jutott szótárba.
Összeesni. Egész 1867-ig (CzF.) egy szótárban sincs meg;
azelőtt összerogyni, vagy ha dátumról volt szó, együvé esni, Márt. (1823).
ÖsBzeférhetlenség Az incompatibilitas Georchnél (Honnyi
Törv. 3:92) megférhetetlenség ; Pestm. Tsztban (1807) egymással meg
nem férő: Paulynál (Polg. ig.) összeférhetetlenség; Fog. (1833) Összeférhellenség.
Összefüggés, Benyák Bernit 1780 körül (Nyr. 30 : 475). —
Mártonnál (1803) zusammenMugen még: „öszveragadni, öszveköttetve
lenni', de 1823-ban már nála is megvan. — Széchenyinél 1833 (Stad.)
összefüggeszteni is.
Összeg. Széchenyinél 1843 (Pol. oz. 2:60) ugyanez összelék is.
Összeség, Barezafalvi Szabó Dávidnál 1792 (Tud. magy. 7) már
mai alakjában: „Gondoljunk abból a’ minden dolgokkal Közösből
álló edj öszszeséget; ez a’ mi ezt az öszszeséget elő-adja“. —1 Erőöszszeség (complcxus virium) u. itt (23).
Összeseregíteni, Széchenyi 1830 (Hit. 124) „összeseregiti Isten
házába'. — Nem jutott szótárba.
Összesíteni, Széchenyi 1831 (Vil. 56): „minden erőknek egy
főczélra összesítése '. Ugyanez az 18-36-iki törvényekben am. tagosítás.
— Széchenyinél gyakran összcsedik ige is: „számos találmányból
Összesedéit egész* (Hit. 109). — Összesülni (Haszn. Múl. 1829 (60). —
Összíteni Széchenyinél: „mindeneket egyesítsenek s összitsonek”
(Vil. 332).
Összetagolni, Vajda Sámuel 1774 (Mi Urunk 3:438): „megpökdöztétek és rótul öszve taglottátok őtet“ (t. i. Jézust). — A
Nysz-ból kimaradt. — Vö. tagolni.
Szn.v: Njelvújit. Szótára folyt.
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Összevonat Özvegyülni

Összevonat, Széchenyi 1833 (Stad. 209): „ennek tehát sommás
összevonatja ez . . .*
Összezsugorulni, Széchenyi 1831 (Vil. 36) „a növény összezsugorul az ősz hidegétől '. — Kém jutott szótárba.
Összhangzatos, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 350). — Összveufijon
Arany (Aristoph. 3 : 309).
Összpontosítani, Széchenyi 1841 (KelN. 52): ^pontosítsuk össze
minden tehetségeinket" ; összepontosodott, Dessewffy Aurél (Vö. Üdvl.
64); összpontosulni, Széchenyi (KelN. 50); összpontosítani, Jablanczy
1842 (Adat. 66).
Öszszerű: coneretus, Hierolex. (1845); ugyanez Összenőtt, ogycsült (Phil.); együttes Fog. (1845); összetes Szontagh Gusztáv 1839
(Propyl. V ili); Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 2 :118) Öszlries.
Ossz szó, Kassai József 1816 (Szókönyv 5-ik csomó): JMszszó.
Vox composita. Ez általam alkotott új szó ugyan, de úgy Ítélem,
helyes, ezen singes helyett: öszsze kötött szó ; mert ha helyes Öszvér,
ez helyett öszve keveredett vér (mulus), miért nem lenne helyes ötzszó
ez helyett öszsze tett, öszsze kötött szó‘ .
Ösztöndíj, Márt. (1803) ösztönfizetés ; 1834 (Társaik. 29T) dijpenz.
összelni, Dugonicsnál am.: comparare, 1798 (Szereca. 1:97):
„E mostani történetöt. . . álmának tüneménjével fisszelvén; ezt aman
nak tolmácsjává röndölte"
Ö tle t: incidentia, Kisfaludy Károly 1828 (Csalódások 4:15): „az
bizonyosan Lucza ötlete volt".
Özön. Vérözön, Márt. (1803) blutbad.
Beözönlés, Széchenyi
1831 (Vil. 235): „a vad nemzetek beözönlése*. Nem jntott szótárba.
(Hit. 144): „Egész létünket elözönli‘ .
Özvegyülni, Thomas János 1763 (Franezia nyclvm. 3:33 :
„egy meg-özvegyiilt Ilertzegnének vagy Printznének ez a’ Titulussá".

Partlat—Parány
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Padlat, Dugonics 1774 (Trója vesz. 1211); padlatos ugyanő nála,
1803 (Jolinka 1:150): .Össze-gyűltek a Gályának padlatos tetejére". —
Padlózat Géléi József 1787 (Ifj. Robinson 74); nála padlózol s jelen
tése : contignatio. Mai alakjában Márt. (1803) sehicht.
Páholy. Eredeti népies jelentésével már 1799-ben (Magyar-szó
játék 45): „Mert ha rajta érem, ugyan megpáholom, Ha szinto meg
bánná meg rakott l'áholoin".
Epigy népies értelemben még Kis
faludy Károlynál is 1819 (Stibor 3:4): „Ezen páholyban itt Elrejthe
ted magad! nem lát itt senki".
Pálm aszilva. így akarta Márton István 1801 (Német rúd. szt.)
a dattelbaum-ot magyarítani: „a datolya igaz magyar neve" ; Márt.
(1803): pálmaszüvafa.
Pálya-. Pálytmk, Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 1); pályatér
1829 (Budai harczj.l. -- Pályakor, Széchenyi 1830 (Hit lfio és Vii.
178); pályalovas ugyanő nála (Lov. 189) am. jockey: pályavégiéit,
Hierolcx. (1845). Ez egy szótárban sinos.
P ályadíj, Széchenyi 1828 (Lov. 37); „azon munkákuak nyujtaná-e a pályadíjt?** Kisfaludy Károlynál 1827 (A két hajós) pályabér
Pályatárs, Kisfaludy Károly 1827 (A két hajós): „Pályatársul
s hű vezérül engem küldtek istenid".
Pályázó, KcJlcsey 1832 (Országgy. napló deozember 8): „mos
tani állásában pályázás helyett a’ pályázók pártfogolásáí gyakorolFályáztatás, Széchenyi 1831 (Vil. 312). — Am. „lófuttatás". —
Egy szótárban sincs.
Parancs. Versben, Istvánfi: Volter és Griseldisében i Kolozsvár,
1580) két helyen is megvan. VB. K. M. Költ. tára 2 : 402.
Fi két
adat a NySz.-hól kimaradt. — Adami 1763 (Sprachkunstjában)
„parancs : gebot“ — utána Magy. Hirm. (1781 : 340): parancsírás.
Parancsnokolni, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1 ; 530).
Parány, Adami 1763 (Sprachkunst): sehr kiéin; Márt. (1800):
„egy Ázalék féreg neme. Monas, Punctpolyp*. Schuster János 1829
(Gyógysz. Ért. 163) atomus. — Paránysúly. Károlyi 1843 (Vegyt. 12.)
35*
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Párbaj —Pásztoróra

Párbaj, Verseghy 1806 (NvK. 35:223). — Barczafalvinál 1787
(Szigv.) kettes tsata i Márt. (1803) kettős viadal.
Párnaszék, Baráti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „pamlag, kanapé" —
Faliulinál (NySz.) párnán szék.
Páros, ‘Andrád Sámuel 1789 (Anekd. 1: 230) „azt kerde: páros-e
vagy páratlan ?*
Párosítani, összepárosítani, Dugonios 1788 (Etelka 1: 211);
párosulni Kónyi János 1774 (Várta m. 4): „Király az özvegy-Aszszonnyal öszve-párosula" — Márton Istvánnál ez utóbbi: porozni
1795 (Görög ny. előb. XI.): „a’ Galagonyát a’ Tzcdrnssal öszve-hasonlitani nem akarjak, Rómával nem pározhatnnk". — Kisfaludy Károly
nál: párúlni 1821 (Dalforrás): „Ott, hol erő, s szerelem párái, nincs
messze az ének".
Párt. Xoha MA.-nál a párt szónak „factio, partes“ jelentése is
megvan és SzD.-nál párt am. fél, rész, felekezet, mégis c mai értelme
még a XIX. sz. elején sem igen lehetett használatban, mert Márt.-nál
(1823) „zu einer Partéi übergeheu: valamellyik félhez által menni" ;
„sich in zwei Partéién theilen: két részre, vagy felekezetre osztani".
De már 1835-ben (Tzs) partey párt is. — Kovacsóczynál 1836 ^Szeml.
688) pártatlan helyett párttalan
Pártfogolni, Benyáknál 1780 körül (Nyr 30 : 472) pártfogolni
am. defensio; Kossuthnál 1841 (Pesti Hirl. 293) pártfofjatás a mai
„pártfogolás" helyett. Szontagh Gusztávnál 1829 (Élet Literat. 114);
„balgatagságot, setótséget, irrationalismnst kellene követnie ’s párt
fogolnia".
Pártolni. Műpártoló, irodalompártoló Hierolex. (1845):.maecenas
artis, litteratnrae.
Pártszellem, Kölcsey 1833 (Országgy. napló márcz. 20): „Ragá
lyit a szabolcsiak talán csak pártszellemből hívták meg". Párt.hív,
Helmeczy 1823 (Auróra 78): „ki volt párthivem ekkorig". Pártvezér
Jelenkor 1833 (768).
Pártvéli, Széchenyi 1831 (Vil. 160) „tanácsosi) lenne gvámoló
jtárívédet ölelnie s férjhez mennie". — Am. pártfogó.
Pásztoróra, Márt. (1823) a „sch&ferstunde" a szerelemnek szerentsés órája; Berzsenyinél 1829 (Élet. Liter. 42): „tál a pásztorára
első édes pillautatán" és Tzs. (1835); 1842 (Pesti Hirl. 622) pásslorórázni is.
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P ata k zat: patak, Dugonics XT98 (Szerecs. 9 :324); már előbb
is 1790-ben (Arany perecz. 21), de értelmét nehéz megállapítani: „Ő
meg-gátolhattya, meg-is gátollya' Titkosnak patakzatait".
Pecsétgyűrű, Márt. (1800). Előbb csak: pecsétes v. pecsétlő
gyűrű.
Péczézni, Márt. (1803) abstecken.
Példány, Dugonics 1790 (Arany perecz. előszó): „annak számos
Példánnyait egy esztendő alatt úgy el kapkodta". — Tehát már
exemplar a jelentése. Nevezi egyszerűen példa-nak is 1790 (Félj. 53).
„A példák egészen elkelvén, 1790-dikben . . . elkezdjük az újra való
nyomtatást".
Példányiskola, 1843 (Pesti Hirl. 206) am. a mai mintaiskola.
Vő. példánypincze, mintapmeze.
Példázatos, Márt. (1803) sinnbüdlich. - Példabeszéde*, Márton
István 1796 (Theolog. Morál 31): „példabeszédei kifejezések".
Pénz-. Pénzalap Széchenyi 1833 (Stad. 177): „hathatósan nagyob
bodik a nemzeti pénzalap*. Am. capitalis.
Pénzláb, Századunk 1839
(780) miinzfuss. — Megpénzesülni, Széchenyi Stad. 79). — i'elpénzesülni ugyanő nála (KelN. 95).
Pénztár, Magy. Hirm. is 1786 (14, 21): „a’ F. Királyi Pénz-tár
ból el-költött 90 ezer forintok-is hozzá vágynak számlálva".
Pénzügy. Márt. (1803) „finanzen" : közjövedelemügy; finanzrath: közjiivcdelmi tanátsos, de már ugyanő nála (1823) „münzwesen":
pénzügy. — Széchenyinél 1844 (Pol. ez. 2:297) „önancier : pénzügyész'.
— Pénzügyőrség M. Korm. Lap 1850 (LX és 654).
Perez, Révai 1787 (Vers. 148): „Tudjad azt mégis, mi nagy ára
minden Lcg kisebb pertznek". Verseghynél is 1792 (Magy. Mus. 2:32)
másodszerü idö-perez és másodszerű perez. Mártinál (1803) inár mint
hosszmérték is: „linie: egy pertz, egy hüvelyknyi mértéknek tízed
része'. Ügylátszik ebben a jelentésben él vele Decsy Sámuel már
1788-ban (Ozmanogr. 2:259). — Sándor István 1798-ban (Snkf. 5:24)
a következő ajánlatot teszi: .Mimitűm Nagy pertz vagy Apró lehet;
minutuin soounda pedig Kis pertz, Más-apró, Másouy". — Ugyanő
1799 ben (Sokf. 6:108): „Apró Minutum. A’ Földmérő 's Tsillagász
Tudományban annyi mint hatvanadik réBze valami Egésznek. Minu
tum Horac mondatott immár Pertznek ’s Pertzenésnek-is, de ezek a’

550

Petyhüdni—Poggyász

magyar szavak inkább illenek Másapróhoz vagyis Másonyhoz, mell)
nek a’ deák neve: Minntum secnndum, seounda, mert ez a Másony
az, melly tsak annyi Időt tészcn, mint egy óra Ingerének perlzeném-. —
Ö tehát csak a másodpercz-ot akarta pereznek neveztetni. Mind az
idő- s mind ívpercz járatos volt tehát már a XVIII. század legvégén.
Névtelennél 1792 (A inagy. tört. röv. rajzolattya 147): ,egy pertzet sem
akarlak engedni az arany diplomából* és Márt. (1803) das sorupel:
„egy grádnsnak egy hatvanod része, pertz*. Barczafalvinál 1787
(Szigv.): „egygy órában 60 clsödpertzcnet van",
Petyhüdni, Baróti Szabó Dávid 1803 (Alagy. Vir. Told.) „Petytvütt (rothadt, reves) fa, melly éjtszaka fénylik*.
Pihenni. Mai jelentésében már Kovács János 1742 (Continuat. a
magy. Krón. 2:63) és Adaminál 1763 (Sprachkunst). — Széchenyinél
a régi jelentésében még 1830-ban is (IEt. 235) „fejedelminknek utolsó
pihenetig hiv jobbágyai vagyunk" : bis zum letzten hauche. — Dugo
nicsnál 1780 (Uliss 39) „megpihenni* helyett megpihiilni.
Pillanat, Kisfaludy Károly 1823 lEpigr. 7): ,kéjpillanatit búba
meríti". — Széchenyi 1828 (PoL ez. 1:7): „egekbe ragad, de csak
pillanatokig'; 1830 (Bit. 58) „órákat pillanatokká varázsol*, de azért
még nála is gyakran megvan a régi pillantat (pl. Hit. 35, 62, 75, 107
stb.l — Kossuthnál pillanatnyilag is 1841 (Pesti Hirl. 5) Ez utóbbi
ma sincs szótárban.
Pinczér, Magy. Hirm. 1786 (522): „fetmxzolgáln Legény".
Piperézni, Medgyesi Pál 1636 (Prasis pietatis 541); „ez Nap
nak nagyub részét, magok tzifrogatásaban, pipesgeteseben, es piperézésében töltik". Szönyi Nagy István 1675 (Márt. Coron. 196): rpipe
rééi magát". — A NySz.-ból kimaradt. — Felpiperézni, Kazinczy
1793 (Paramyth. 58).
Firnlat, Baróti Szabó Dávid (1784).
Pisszegni. Baróti Szabó Dávid (1792). — Kipisszegetni Márt.
(1803): „herauszisehen".
Pocsékolni. Pocsék, Baróti Szabó Dávid 1803 (MVir.): potsadók,
lots-pota. „Potsékká tette a’ jegessé a' szöllöt*. — Márt.-nál (1803)
„pocsékká tenni az ellenség táborát: den feind aufs haupt schlagen*.
Poggyász, 1749 (Kir. Besz. 159): „podgyász*.
Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2 :32).

Poggyászaim
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Poharazni. Ezen alakjában Kisfaludy Károlynál 1826 (Bajjal
ment): „Az alatt a két öreg katona poharazott".
Polgár-. Polgárháború, Sándor István 1793 (Lev. 384); polgár
jog Jelenkor 1833 (282): „senkit sem kell csupán vallásbeli vólckcdésiért a' polgárjogokból... kizárni".
Polgárias, Kossuth 1841 (Pest. Hirl. 4).
Polgárzat, Kossuth 1841 (Pest. Hirl. 249 és 443) am. a mai
„állam* (civitas). Polgározni ige nincs és nem is volt.
Pontozni, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD) „pettegetni: tarkálni,
bábosán festeni, pontozni* ; Márt.-mii (1803) is „punetiren: pontozni,
megpontozni, pontokat rakni". Sándor Istvánnál 1796 (Sokf. 4:228) :
pontolás : „a’ Pontolás kihagyatott".
Pór-, Pórsereg Kazinczy 1811 (Töv. vir. 10) és pórrend íb.
Poroz, Sándor István 1808 (Told.) oartilogo. Elvonás a porezogóból; Bugát hozta divatba.
Pórias, 1841 Athenaeum (2 : 798).
Fórúl járni, Perecsenyi Nagy László 1800 (Léta, 25).
Postatiszt.
Postahivatal, postapénz, postahajó, postanap Márt.
(1803). — A postatiszt u. i. csak: postán való tisztviselő, posta Íródeák,
posta számtartó, de már 1816-ban u. ő. nála : posta tisztviselő s végül
1823-ban postatiszt.
Pót, Bcrtalanft'i Pál 1758 (Kér. Bölcs. 488): „az életedben’elmu
latott jónak holtod után semmi pótyát nem találod. — Adaminál 1763
(Sprachk.) am. „zusatz".
Pótlék, Márton István 1794 (Görög nyelv első kezd. 180): „némelly
szókhoz pótnlékul is hozzá tetetik'. Pótlék alakban Csokonai 1803
Dorottya elöb.): „nem fogja azokat. . . unalmas pótlékoknak tartani".
Pótlékszó Márt. 1823) füllwort; pótlék-óvás Jelenkor 1833 (462).
Pótszög. Mennyiségi műszók (1850). — Dugonicsnál „szög
mássa" Pcthénél: . derékszeglet pótolatja* (MathMsz.)
Próbatét, Széchenyi 1831 (Vil. 316): „próbatétek tökéletesen
eldöntendik*. — Nem jutott szótárba.
Puhatolni, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD.); puhatolódni Tzs.
(1835) dőlt betűkkel.

Pünkösdi—Rajzolat
Pünkösdi király, e népies kifejezésünket nem ismeri a NySz.
Golcji Katona Istvánnál már megvan 1647-ben (Válts. 2:414): „<> tsak
ollyan farsangos Pftnkósti Király volna, mint ama’ comoediai játékban
lévé personatus".

Bab-, Veraegliynól 1807-ben (Az elhagyott leány) rabjárom:
„Mást választok én is férjemnek S rabjármába fűzöm Kényemnek ;
rabbilincs n. ö nála 1806 (Aglaja, Phillis) ,líabbilincsre fűzhetett." —
Rabláncé Révai 1787 (Vers. 145): „Hogy meg-törtem rab-lántzomat,
Vallom szégyenemmel”. Kazinczynál is 1791-ben (Ileliconi vir. 103);
u. itt (29) Döme Károlynál rabkötél is.
Rabigázni Jablanczy 1842
Adal. 120): „rabigázott erők1'.
Rabszolga, Kónyi János 1774 (Lausus 179): „Lausns a' strásához közelítvén magát a’ rab szolgának nevével jelenté". — Rabszolgakereskedő helyett Kisfaludy Károlynál 1820 (Iréné 1:3): rabkereskedő.
Rács. Géléi József 1787 (Ifj. Robins. 394) : „ez utánn sok próbái
utánn farátsot is készített".
Bag. Vö. Debreczeni Gramm. 1795 (170, 248, 267): rag, ragasz.
Bagadék, Széchenyi 1830 (Hit. 117): „földi ragadékokbul sza
baduljon ki." — Ragadékonyság (Vil. 143) „mint a pestis, ragadékonyságok által megfertöztetik". Ara. ragályosság. — Porragasztvány
(KelN. 4).
Ragaszos, Szilágyi Sámnel 1774 (Ausztr. Pár. 2), am. ragadós.
Eaggaték, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2 :10): „Mint
Vágaték, akadék, raggaték, aggatok
Rajong ani, Márt. (1803) rajoskodni és a fanaticismus: vallásrajosság.
Bajz, Márt. (1803) „figur: rajz, rajzkép', és rajzkönyv, rajzmes
ter is. — Ámyékrajz Márt. (1803) sehattenriss: Életrajz Jelenkor 1833
(586); rajzeszköz Márt. (1823); vázrajz Széchenyi 1830 (Hit. 39); rajz
szer Hierolex. (1845): graphiarium.
Rajzolat, Dugonics 1774 (Trója vesz. 155): „Mutattya Apjának
képét arezulattya, Annya személyével egyes rajzoláttya", és Révainál
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1778 (Magy. Alagy. 2): „Magyarul rajzolatokra veti". Rajzolvány
Benyák 1780 körül (Nyr. 80 : 472).
Rakódmány, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2:25): „ha
szép szék lelemény, gyűjtemény . . . miért nem ezek is . . . szerze
mény. küldemény . .. varromány, rakoUmány". — Ralcodmány Baróti
Szabó Dávid 1784 (69).
Rakomány. Barőti Szabó Dávid 1784 SzD). Széchenyinél rakvány is: „sarkábul kifordí Uralandó gyenge rablány (Stad. 21);
1834-ben(Pol. ez. 1: 35): „a hajók lerakuányi". — Rakományos Kossuth
1841 (Pest. Hirl. 225): „nemzetiségünk hü rakományosa volt". Ma
letéteményes.
Rakásolni, Molnár Albert 1604 (Szí.) Nála gyakran, de csakis
nála, valamint a padlásaim is. (NySz.) — Ilyen a népnyelvben ágyár
solni, voltaképen dgylásolni (Tsz.), hidlásolni Ball. (1857); ilyenek
továbbá: lefolyásaim, kifogásolni, el-ki-beszáUásolni, rovásolni. (PP),
vonásaim Sándor István, Sokfele 4:121.
Raktár. Kármánnál az Iramában 1794 (2 :111) rakodó tár : „ezek
az Európaiak Rakodó-tarjai". — Perecsenyi Nagy László szerint (Mester
Szavak 1822): ,Granarium, Élésház vagy Magazinom, Gabonás Rak
tár*. — Márton Istvánnál 1801 (Német rúd. Sztr) rakhely: magazin,
élésház.
Rándulat, Baróti Szabó Dávid (1792). Kresznericsnél am. exeursus. — Ball (1890) vcrstauchung is.
Rang-. Hangrend, Márt (1803); rangvágy Márt. (1823).
Redő, Adami Mihálynál 17G'J (Sprachkunst), itt am. „Halter*.—
Redőzd Széchenyi 1830 (Hitel 183) „Erőltetett vizsgálat redözeti s tudo
mány benyomási a homlokon".
Reg, Adámi 1763 (Sprachkunst) „reg: die Frühe“.
Regedal, Petriehevich Horváth Lázár 1841 (Pesti Hirl. 238)
„nem lehetne a románcé szót regedallal kitenni ? Bocsánat e neologi sinusért”.
R egény. Ügy látszik eleinte melléknévül is használták. —
Cselkövy (Kölcsey) Így ír 1826 (Élet Literat. 17 : ’s időnként széle
sedő ismeretekkel fog ő egykor regénységeinek csillogása közül kilépve
e’ való nagyság’ világosságában állani. Az ö regénytettei a’ dicsőség
sugaraiban fognak késő századokra által fényleni*. Jelentése: csoda,
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csodás. — Regényei ugyanő nála 1828 (Élet Internt. 20): „a’ hősikor
a maga regényes alakját századról nem csak megtartja, de öregbíti
is“. — Vadregényes Petőfi 1844 (Az alföld).
Reggelűi. Dugonicsnál 1780 (Uliss. 81) „Rogellett az idö‘ . A
hajnallik mintájára.
Régiségbúvár, Márt. (1803) am. antiquarius.
Rej leni, Kossuth 1841 (Pest. Hirl. 81): „még csak csírában rej
lett gondolat" ; 1842 (Pest. Hirl. nov. 3): „a majorátusok eszméjében
rejlő jog“ ; ugyanakkor Széchenyi (Akad. 19): „ezekben rejlik feltimadási erőnk*. Korábbi müveiben a mai rejlik helyett csakis „rejtezni*
és „rejtekezni*. — Rejledezni Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 123): „uno
kák unokáiban ezrediziglen rejledez". — A fejledezni mintájára.
Rejtelmes, Kisfaludy Károly 1824 (Sulyosdi S.): „Pharao rej
telmes álmát képezteté bennük*. Meg kellett lenni tehát a rejtelem
nek is. Kisfaludy K-nál van rejtékeny is 1820 (Baráts. nagylclk. 322
sor): „kit illet ezen rejtékeny rajzolat*.
Rejtélyes, Kisfaludy Károly 1821 (Élet phant.): „Tüskéket
hintve rejtélyes útra". Ugyanő nála 1822-ben (írói tanács) és 1823
(Andor és Juozi).
Rekeszelni, Baróti Szabó Dávid 1792 (121, 188).
Rém, Adami 1763 (Sprachkunst): „das erstannen: réme“.— Rémnél
Bcnyák 1780 körül: adparentia (Nyr. 30:475). Márton (1799) rémség:
abentheuer. — llémlet Kisfaludy Károly 1823 (Baráts. szer. 3): „min
dent elfiszede bús rémleteit táplálni"; rémletes ugyanő nála 1820
Kprészleány): „Ködszárnyakon illan a rémletes éj*.
Remek-munka. Mai jelentésben Dugonicsnál 1798-han (Szerecs.
1:239): „a’ természetnek remek-munkáit". — A remek nek mai jelentése
már Kónyinál 1774 (Orfeusz és Eurid. 28): „Mert férjedet égi remeknek
tarthatod*. Dugonicsnál is 1788 (Etelka 2:57): „a’ Természet remekje"
Classisch jelentésben Márton Istvánnál 1795 (Görög ny. X I.): ,,e' Nyel
ven ismerkedhetünk meg . . . remek példáival". — Remekes Kónyi
János 1774 (A hav. Juh. 112): „a remekes fiatalságnak szerelmes
alagja (alakja)*. Horváth Ádámnál 1791 (Legröv. nyári ejtsz. 87):
remeki. Remekelni, meisterstiiek maciién Márt.-nál (1807). Remekírói,
Benkő József 1785 (Soerates rediv. ; „adott ki egy bészentelő liemekirást .Dissertatio Inauguralis f ; remekíró Márt. (1823), ugyanő nála
1803-ban még: rémekknnyvszerzö, remekhinyviró, nyelvremekiró, nyele-

remekszerző. — Remekmű, Márt. (1803) rcmckmiv: lehrprobe.
Remeklelkű Széchenyi 1831 (Vil. 21) am. genialis. — Remeklet (u. o. 144) un.
meisterstiick.
Remény, Geleji Katona István 1047 (Válts. 2 : ajánló elíib.):
„üdvőzlégv, ó kereszt, egygyetlen-egy reményűnk” ; és Gyöngyösi 1683
(Ének Th. és Zr. I. házass. 326 vrsz): „Mit tehet, csak miskint az
Remény ne csalja”.
Esterás Pálnál 1681 (Bőid. Szomb. 147): „az
ón lelkemnek Isten után legnagyobb reménye”. A NySz.-ból kimarad
tak. — Kazinczy 1791-ben (Helic. vir. 100): „remény-fám’ bánatos
ágain énekli". „így nevezem én az ákáczot mellynek árnyékában
vannak a’ temetők többnyire az alföldön*. — Ugyancsak ö 1811-ben
(Töv. és vir. 8) ezeket mondja: „’S csendet mond mikor ir, ’s kecset
és kegyet; a’ mi reménység volt eddig hosszú mondani! neki remény
Reménysugár Kisfaludy Sándor 1833 (Mind. Műnk. 3:109).
Rémüldözni. Még sem Ball., sem KelB.-nál, csakis SimB. szó
tárában, de német értelmezés nélkül.
Rendelet, Kónyi János 1779 (Hadi román 107): „Innen sere
günknek lehet ki-keleti; De legyen okosan módja ’s rendeloti*.
A >'ySz. idézi ugyan Calepinusból, a „dcliberatuin és dcliberatio*
szókra utalva, de ha ott e szók alatt keressük, nem rendelet-et, hanem
csak rendelést találunk. Kónyié eddig az első adat e szóra. — Széchenyi
1831 (Vil. 225) „előbb utóbb tiszta rendeletié dimapartok": geregelt;
(Vil. 243) „tökéletes rendeletit intézet*: vollkommen eingerichtet.
Rendelkezni, Széchenyi 1830 (Hit 131): „az emberi észnek
olly nagy díszére való rendelkezés“ ; (Ilit. 198): „pénzbeli rendelkezés*.
Rendeltetés, Márton István 1790 (Tbeol. 113): „az ember leg
főbb rendeltetése". — A NvSz., SzD., 81., Kreszn. nem ismeri. Először
Márt. (1803): bestimmnng.
Rendelvény, Ilenyák 1780 körül (Nyr. 30:473) rendölmény:
intimatum.
Rendezkedés, Széchenyi 1831 (Vil. 340): „belső rendezkedésiink":
organisation. — (Stad. 184): „lágy rendezkedések által a törvények
főczélja tökéletesen el van hibázva". — Serendezkedni szótárban elő
ször Újvárinál 1898 (Magy. franez.); elrendezkedés 1833 (Széchenyi
Hid. 16).
Rendfék, Széchenyi 1831 (Vil. 263): „kiket egyéb rendfék nem
tarthat, mint a büntetéstüli félelem*. — Nem jutott szótárba.

Rendjel helyett Márt. (1803): rendczimer; a rendszakig helyett
pedig rendpántlika.
Rendkívül, Geleji Katona Istvánnál is mindig igy.
kiviiles, Jelenkor 1832 (38).

- Rend

Rendsor, Széchenyi 1831 (Vil. 229): „a tárgyak rendsori,nab
kijelölése1. — Am. /sorrend.
Rendszabályozni, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 51): „egyeseknek
a történt rendszabályozás alóli ki vétele".
Rendszabás, Medgyesinél szerszobán, 1836 (Praxis pietatis 490).
„Az Apostoloknak kiváltképpen való szer-ezabasok es igazgatások
áltál rendeltetett". — A NySz.-ból kimaradt.
Rendszám, Márton Istvánnál 1795 (Latin rúd.) rendszámok
helyett Márt. (1803): rendelő számok.
Rendszer, systema jelentésben Márton Istvánnál 1793 (Phaedrus
Elfíb. X I): „Mog-bctsiilhctctlon hasznok származnak ezen Tanitásbcli
Rendszerből (Systema) az Ifjakra". — Rendszeres, Márt (1803):
methodisch. — Medgyesinél rendszeri és rendszeres)., 1638 (Praxis
Pietatis 698 és 600): „rendszeri hivatalomban Istenesen járván", és:
„Ekedig az Kegyességnek mind közönséges, s-mind kiváltképpen való
rend szerem Gyakorlásáról szóltunk Immár Következik ezen kegyes
ségnek, Istent ditsöitö rend kívül való Gyakorlása". Mindkettőnek
rendszerinti a jelentése. -- Rendszeres, Széchenyi 1831 (Vil. 2):
„kimentő tartalma, vagy rendszeres váza". — Rendszerezni (Vil. 128):
„had, mely rendszerezve, diseiplinálva nincs'*.
Jablanczynál 1841
(Adat. 30): „a megfontoló párt rendszerűévé"; Kossuthuál 1842 (Pest.
Ilirl. 17): „a theoria rendszeritett épülete".
Rendületlen, Geleji Katona István 1645 (Titb. 227): „Fen
marad tehát . . . megrendúletleniü ez a’ Keresztyéni igazság*. —
A NySz.-ból kimaradt.
Rénszarvas, Sándor Istvánnál 1795 (Sokf. 3:194): „Ama
szarvasok’ neméből, mellyeknek a’ nevek németül Rennthier (magyarul
Rértáüaíobnak, vagy /.ó&zamisoknak nevezhetjük) igen sok találkozik
itten*. — Márton Istvánnál 1801 (Német rúd.) fatóska. — í r ámszarvas,
nyargalócz, Földi 1801 (Term. Ilist.) és Márt, (1800).
Repeszteni, Thomas János 1763 (Franczia nyelvm. 1:194)
clrepcszteni: briser.

Repkény, Benkö József 1784 (Kaz. Lev. 1 : fiO): .a Herlera
Poeticának a székelyeknél repkényfa az 8 neve, úgy tetszik, az egyéb
fákra felfolyásától, avagy repülésétől. Hallottam először mintegy két
esztendővel, csíki székelyektől*. — Repkényes, Kazinczy 1811 (Tör.
vir. 8): „Repkényes poharat vártam*.
Raptelen, Földi 1801 (Terin. Hist.) és Márt. 1803 (Sztr : Fcttgans, Apteuodyten.
Repület, Kazinczy 1791 (Helic. vir. 64): „Hátorodás az élet
sebes repülete ellen*. — A CornC.-ben előfordul, de azután a NySz.
szerint nincs rá példa a régiségben.
Részecske, Gclcji Katonánál 164f (Titk. 221) és Mcdgvesinél
is 1636 (Praxis Pietat. 304).
Részleges. Jelenkor 1833 (802).
Részesülő a Magyar Crammaticában 1781 (40): részeltető, részelt
szó. Márton Istvánnál 1795 (Latin rúd. 57): időrészéé.
Részlet, Benyák B.-nál 1780 körül nem részlett, hanem „Részbeli
névszó" van. — Széchenyi 1828 (T.ov. Ili) : ,ha majd a munka részeleteibe belebocsátkozom"; de már 1831-ben (V'il. 273 : „nem engede
öbb részletbe bocsátkoznom*; (u. o. 328) „száraz részletek*: details.
Részrehajlás, Medgyesinél 1658-ban (Isteni és Istenes Synat 26)
részre vonődds: „Ennec tiszti egy szóval . . . azt minden kfilsö belső
erőszaktul, zűrzavartól oltalmazni, részre vonodás nélkül". — Zalányi
Péter 1774 (Belisarius 75): „olly’ idő szakaszszát kellene várnunk,
melly részre hejlás nélkül való lenne*.
Rcszrehajlatlan, Széchenyi 1831 (Vil. 351): „a törvényeket a
hatalmas és erőtlen közt részrehajlalluníbbatá*: nnpartheiiseher machcn.
— Márt. (1823) részrehajlástalan.
Részvény, Széchenyi 1830 (Ilit. 155): „actiájábul — részvénye
kül — ötét illető dividend*. Részvényes (Vil. 266).
Részvétlen, Kisfaludy Károly 1826 (Erzsébet): „Távol kedve
sből, részvétlenül, élve temetten*. — Részvétlenség, Kölcsey 1833
Országgy. napló jan. 16): „nektek két iszonyú hibátok van — rész
vétlenség, és félénkség*.
R éteg, Debr. Gramm. 1795 (160): stratum super stratum. —
Márt. (1803) erdschicht: feláréi, de schicht: rétegrend is, és schieferig:
réteges.

Reteszes—Rokon
Reteszes, Geleji Katona látván 1(549(Válts. 3: 217): „nem megyek
a'nyira el, hogy . . . retezes rekeszét. . . által szökjem*.
Rettegősködni, Széchenyi 1830 (Hit. 232): .minden rettegösküdésiink éretlen képzelgésinkbiil származik' . — Nem jutott szótárba.
Rézmetszés, Magy. Kurír 1787 (1:419; és Andrád Sámuel 1789
(Anekd. 1 :XXVI): »egy Magyarnét akartam réz inettzésben tétetni*. —
így Márt.-nál is (1803). — Rézmetsző, Márton István 1801 (Német rúd.
sztr): kupferstecher és Márt. (1803 .
Rézsutt, Horváth Ádám 1791 (Lcgröv. ny. cjtsz. 12): „Mint
a’ melly lapos térséget rézsűt érdekel*'. — Rézsutsdg, u. itt (64) és
rézsútos (13): „a’ nap költe résúiosan megy elé”.
Riadalom, Kisfaludy Károly 1826 (Erzsébet): .Harsány táro
gatók nyers riadalmi között1*.
Rikkancs. Baróti Szabó Dávid (1784).
Rím. Történetére nézve érdekes gr. Teleky József megjegyzése
1826-ban (Élet Literat. 234): „Az idegen gyökerek kikeresésében
midőn azokat nyelvünkbe által akarjuk tenni, elég vigyázok nem
lehetünk. Azoknak elfogadásában szükségképen megkivántatik, hahogy
azok helyesen kerestessenek ki, és oly könnyen érthetők legyenek,
hogy azokra a hazaliak mindjárt ráesmerjenek, különben azok az
újonnan koholt gyökerek közé számíttathatnak p. o. Rím és ebből
rímelni ezen képzelt törzsökből rim helyben nem hagyható, mert ez
a’ Frantziákuál a’ Német Keim vagy a’ Görög Puáu-os-ból eredett,
következőleg abban a’ gyökér meg vagyon már rontva". — Rímes,
rimetlen, rimkinzó, rimversíró, Márt. (1823); rimjáték,- Kölcsey 1826
(Élet Literat. 51): „üres ízetlen rimjáték **.
Ringatni, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „belegetni, rengetni,
ringatni a gyermeket a böltsöben*. — A nép nyelvéből. — A NySz.-ban
nincs.
Ringatkozni, Széchenyi 1831 (Vil. 176): „a határtalan bizodalom álmaiban ringatkozik**. Nincs szótárban.
Rivalgani, Széchenyi 1841 (KelN. 3) Sromrivalgás. Szótárban
mindez, mind rivalgani, Fog. (1845).
Rokon-. Rokonérzés, Széchenyi 1831 (Vil. 9;: „hozzám vonzó
hazafiéi rokonérzések", — Rokontalan (U. o. 343): „rokontalan létünk*.
— Rokonosodni, Baróti Szabó Dávid 1792 (18. L). - Rokonitant,
Kisfaludy Károly 1821 (Nelzor 1:1): „csendes érzetem véletek roko-
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nit"; ugyanő nála rokonülni, 1826 (Erzsébet : .És rokonált lélek őt
nem enyelgi körül*1.
Hóm. . Végromra fogja bírni az egészet”, Széchenyi 1833 (Hid. 93);
ugyanő nála ltomisten (Vil. 175): „a romisten vaskeze nyomja az
emberi nemet". Szintén 1831-ben Vörüsmartynál is, a „Rom" czimű
eposzában.
Romolhattan. Széchenyi 1831 (Vil. 295); romlékony (U. o. 103);
elromlottság (Ilit. 143): „az elrouilottság legmélyebb lépcsője". Ez nincs
szótárban. — Rnmlatay, Nagy János 1845 íHierolex.): comiptibilis.
Róna, Kónyi János 1774 (A hav. Juhászné 89): „nem messze
vagyon egy magános rónahely'-. — Dugonicsnál róiuíe (1791 Etelka5
2 : 284): “rónás ábrását*. — Leróiuizni (1803, Jolánka 1 :42):
tete
jén lévén annak az oldalán, mcllv . . . elég menedékesen le-rónáztatott . .. a’ völgynek sűrűjébe le-ereszkedett".
Rontalom. Széchenyi 1831 (Vil. 177): „akár észbtil folynak,
akár ronlalmi vágyböl".
Xcm jutott szótárba.
Rothadókony, Geleji Katona Istvánnál 1645 (Titk. 909): „ha
valami televény főidőn vagy rothadékony talpon vettetik fel (a funda
mentum) sokáig állandó-nem lehet". A NySz.-ból kimaradt. Arany
Jánosnál is 1849 (Névn. gond.).
Rothadtság, Széchenyi 1831 (Vil 246): „nemzeti rothadlsdy‘ .
— Roihanat (Hit. 143): „lelki rothanat jele". Am. rothadás. Vö.
Rozzant, Baráti Szabó Dávid (1784).
Rögeszme, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 25): „ha rögeszméje (fixe
idee) pendittetik meg“.
Rögtönözni, Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 55): „szuporu-költők.
improvisatori, azok: kik ex temporc azon álló helyben, valamit az
ember elejekbe ád, arról verseket öntenek". — Röytanliirvény, Jelen
kor 1832 (215): standrecht. Kovács Jánosnál 1746 (Hadi exere. 65):
„A’ Hamar TőrvényrM (Stand-Kecht)“.
Röperő, Széchenyi 1841 (KelX. 26): „lábaimmal iparkodtam
volna pótolgatni megperzselt tolláim röperejét". L. o. 160 és 162
röpezikk és riipiró is.
Rövidlátó, Géléi Józsefnél 1787 (Ifj. Rob. 49, 343): kurta látású.

Rijvidület—Sajtóhiba
Rövidület, Kunosa 1885 (Gyal.) abhreviatio.
Rúg alom, Pák Dienes 1829 (Vad. tnd. 2:198). — Széchenyinél
1833 (Stad. 249): „a szorgalmasnak inaiba óriási-raguimat önt“.
Rugony, Pák Dienes 1829 (Vad. tnd. 2:193): „rúgó, rugony,
ragattyú: toll a puskaszerszámon*. — Kossuthnál 1842 (Pest. Hirl.
255): „hogy a nemzeti önfejlődésnek hatalmas rugonya legyen*.
RugósBág. Géléi József 1787 (Ifj. Rob., Vö. Nyr. 31: 153)).
„ollyan fa kellett annak, a’ melylynek rugóssága (elasticitasa) vagyon*.

Saját-. Benyák 1780 körül (Nyr. 30 :472) sajátos úr: proprietarius
domitms. — Széchenyi 1833 (Stad. 132): „ingatlan sajáton élni a
házi boldogság napjait*. — Sajátkezűiét/ ugyanő nála 1841 (KelN. 268).
— Sajátszerű, Fog. (1845). — Sajátlan improprins (Phil.), unnigentlich
Tzs. (1835). Képzésére nézve vö.- korlátlan.
Sajátosítás, Széchenyi 1833 (Stad. 97): „jószágink sajátosftása
által pedig két negycdivcl nőne vagyonunk*.
Sajátság. Széchenyinél 1828 (Lov. 117) magánon minémmég
azt teszi, a mit ma egyéni sajátságnak nevezünk; ellenben személyi
is vagyoni sajátság (Vil. 272) azt teszi, a mit ma tulajdonnak neve
zünk, s ugyanígy (Stad. 225) sajátsági jus am. tulajdonjog. Kovaesóezynál íb 1836 (Szeml. 471: birtoksajátság.
Sajnálkozni, Márton József (1803) „bedauern : sajnálkozni v.
szánakozni rajta*.
Sajtknkaoz, Dugonics 1791 (Etelka 2 : 366): „F,zekre Gyula,
valamint a’ Sajt-kukaez, úgy fel-pattana*. Érdekes, hogy a kukacz
szóra a NySz. egyetlen adatot sem ismer a régi irodalomból. Márt.
(1803). - A népnyelvből.
Sajtó alá rendezés helyett 1842-ben (Risf. Tire. Évi. 111:67):
„sajtó alá igazítás".
Sajtóhiba, M. Korm. Lap 1851 (97); sajtúpör Jelenkor 1833 (712),
de n i. (729) ujságpör is ; sajtótörvény u. i. (7691.
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Sanyarság, Széchenyi 1831 (Vil. 312). A német fordításban:
„milhseligkeit*.
Sápadni. Az Aurorában 1836-ban (38) van eleápulni is.
Sárczipő, 1860 (M. Korm. Lap 492). — Sártégla, Széchenyi 1831
Vil. 228). A „kothziegel* szószerinti fordítása. Nem jutott szótárba.
Sarj adózni, Széchenyi 1833 (Hid. 68). Vö. áradozni.
Sarjazat, Dugonics 1780 (Ulisa. 76): „Üdvözlégy Istennek remek
sarjazatlya*.
Sarkalat, Széchenyi 1830 (Hit. 161): .mindennek sarkalatja‘ .
(Vil. 257): „ha legelső sarkaluti helyesen lesznek lerakva*. —
— Sarkalatkő (Hit. 9): „ki ki saját gondolatját hiszi legmélyebb
sarkalatkőnek.". Ez nem jutott szótárba.
Sarkkő, Széchenyi 1833 (Híd. 11); u. i. sarktőke is (12).
Sarkolozat, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 17): „3 ujnyi vas
tsapotska a' sarkolazoton alul vagyon, mellel a' tflskézet meg-erösittetik*.
Sarkszámok, cardinalia Márton István 1795 (Latin rúd. 58). —
Márt. .1803 : földsarkmagasság.
Sátorozni, Golcji Katona István 1645 (Titk. 997): „ő közöttők
sátorozott, lakozott*.
Savany, Márt. (1823) sauerstoff: savany-alak. — Elsamnyulni.
Széchenyi 1830 (Hit. 156 és Vil. 65); „el nem savanyúit ember*.
Sebészet, Fog. .1836) és Figyelmesé 1839 (501).
Sebezni, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majorság* 252):
„A' Szbllököt ezen sebzés éleszti*.
Seborvos, Baróti Szabó Dávid (1792). — Fogorvos, Márt. (1799).
Segéd-. Segédsereg, Dugonics 1808 (Szitty. tőrt. 2: 79); segéd
pénz, Döhrentei 1814 (Érd. Mus. 1 : 63); segédtanító, segédtiszt, segédtudomány Martnál (1823); segédkéz, Kisfaludy Károly 1819 (Tatárok
3 :1); segédremény, ugyanő nála 1819 (Ilka 2:1). — Segédmód, segéd
kar, Kölcsey 1833 {Országgy. napló február 1 és auguszt. 19). —
Segédkönyv, Bajza 1830 (Figyelmezt. Wigand Közöns. Tárára 2).
Kisfaludy Sándor 1806 (Műnk. 8 : 674): „az adjunctusra a segédet
ajánlotta, mert azért van az adjunctus, hogy adjutor legyen*. — Szé
chenyinél 1828 (Lov. 11) segédeszköz.
Szar: Nyelvújít Szótára folyt.
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Segély—Sétány

Segély. Bessenyeinél nemcsak ez, hanem segriem is. Ugyanígy
Mészáros ígnácznál is 1792 (Magy. Secr. 11). — Segélyezni 1842 (Pest.
Hiri. 605): „az országos segélyezésekkel (subsidinmokkal) foglalkozott1.
— Szótárban először Fog. Í1846).
Sejdülni, Széchenyi 1831 (VB. 160): „a mi lelkén rémlik, sejdiű,
vagy benne rejtezik*. Érdekes ikerpárja a sejVfóinck. Nem jutott szó
tárba. — Sejdelan (Hit. 1121 ma: sejtelem; sejditlen (Hit. 113, Vil.
18 és 123); elősejdítés ( = vorahnnng, Stad. 105). — Sejtéke.zni, sejtelmezni, Hicrolex. (1845) conjecturare.
Selyembogár, MA.-nál „neeydalns* és Bél-Ccllariusnál (1719
bombyx alatt. — A NySz.-ból kimaradt. — Selyemtenyésztés, Dercsényi
János 1833 (Előterjesztés 1). — Selymészház, Széchenyi 1831 (VB. 118):
seidenspínnerei.
Semleges, 1836 (Jelenk. 98): ncntral.
Semmirevaló. Átvitt értelme már Horvát Jánosnál 1763 (Emberi
okoss. 52): „távoz’ ollyantól, mint sótalan kémtől, és semmire-való
embertől*.
Semmiteni, Széchenyi 1834 (PoL ez. 1:33): „ki a visszamehetés lehetőségét hajói elégetése által semmité meg’ .
Senyv, Sándor Istvánnál 1808 (Told.): tabes, putror, rancor,
pntredo. — A NySz.-ból törlendő. (Vö. Nyr. 32:28). — Senyveteg,
Pák Dienes 1829 (Vad. tnd. 2:194).
Sereglet, Dugonicsnál is 1794 (Gyapj. vit. 2:407 : „Meg-ijeszthetett vólna akár-kit is ama’ vasas sereglet*.
Seregülni, 1700 (Phras.) „tumeo* csikkben. — Széchenyi 1831
(Vil. 178): „az ország képviselői országgyűlésre seregiíljenek’ . — Egy
újabb szótárban sincs meg.
Sérv, Dugonics 1774 (Trója vesz. 59): „Onnan vagy vissza hozza
Hesionet, vagy ezen sérvnek más orvosságát keresse*. — E szót
Dugonics Gyöngyösi Kemény Jánosába (2:7:45) is becsempészte a
szív szó helyett. — Sérves, Dugonics 1780 (Uliss. 15): „Lánya ezt
Telemak csuda melly sérvesson*. — Sérlelen, Vörösmarty (Zalán
futása). — Sérpótlás, Széchenyi 1831 (Vil. 280): „van módja a sérpótldst megtenni s torlani*. Ma: msszatorlás.
Sétány, Toldy Ferencz 1829 (Élet LHerat. 144): „Uraink ’s
Dámáink . . . sétányokon, eoncertokban . . . idegen nyelvekkel élnek*.

Sétatér—Sírkő
Sétatér, Tóth LSrincz 1837 (Athén. 1:52): „A várkormánv
gondjai által csinos ’s tiszta sétatérré változtatott várvidék”.
Sikamlat, Kazinczy 1815 (Érd. Mus. 2:95).
Siker, Baróti Szabó Dávid 17R4 (SzD.): .siker vólta a’ dolog
nak, v. sikere, mkeretlen“. — Sikeretlen, Medgyesi Pál 1650 (Dialogns
Politico-ecclesiasticns 97): „kissebb az ö ajándékjak ’s sikeretlenb-is
tanétisok az Apostolokénál*. — Sikeres, Mészáros Ignácz 1793 (Magy.
Secret. 82): „a'közjót sikeresen olö-mozdithassa*. — Sikeretlmíteni,
Jelenkor 1832 (5). Sikeresülni, Széchenyi 1831 (Vü. 1B7). Ma: sikerülni,
— Sikeresbítés ugyanő nála (Víl. 153). — Sikereztetés (Vil. 291). —
SikereUetés (Hid. 86). — Sikerlel (KelN. 253) am. próbatétel. — Kom
jutottak szótárba.
Silány, Horvát János 1763 (Emberi okoss. 405): „kedvessobb
lakás nékem a’ Silány kalibátska*. Silányitani Helmeczy 1833 (Jelenkor
667): ,,a' hideg esőzés . .. á különben mostoha vásárt tönkre silányüá“.
Sillámlani, Geleji Katona Istvánnál van sillámni is, 1647
(Válts. 2:1168): „mind immár ditsSseges gyors test, ki-sillámék
kőzzfilők*. A NySz.-ból kimaradt.
Sínyletlen, Széchenyi 1831 (Vil. 40): .hideg, meleg sínylettem
elbírása". — Kincs szótárban.
Sír-. Révainál sirgödó'r (1790, Dugonics Félj. 55); Dugonicsnál
sirverem (1795, Jeles tört. 2 :78); sirvers, Révai 1787 (Vers. 87):
„Sirtatok és mi ditsö sir vcrset-ÍB irtatok immár": Géléi Józsefnél
1788 (Halló 1:24): sirtlomb; Csokonai 1798 (A’ haza’ templomának
öröinnapja 6) sírhely; Márt-nál siroszlop (1799), sirjel, sirfa, sirüreg (1803), síremlék (1823), sirlámpás, Hasznos Mnlats. 1829 (215).
Sirály már Grossingemél 1793 (Ornithologia 370). — A nép
nyelvéből. Vö. MNy. 2 :114.
Sírhatom, Kájoni János 1676 (Cautionale catholicom 694):
„E siralmot és sirhalmot ki elsőbben szerzetté, kimúlását ’s szám
adását gyakorta emlegette". — A XVIII. század elejéről is idézi Thaly
(Irodalmi és müveitségtörténeti Tanulmányok a Rákéczy korból 412):
. Sirhalmom hol lészen, te tudod Istenem". — A KySz.-ban nincs.
Sírkő, Kazinczy 1788 (Gcssncr idyll 185, 186); „sir-kövét elhányva hagyjátok*.
36*
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Sirpart—Sorsozás

Sírpart, Széchenyi 1831 (Vil 123): „a teremtési vágy az ember
kebléből csak sirparton szakad ki*. Kincs szótárban.
Sivatag, Géléi József 1788 (Halló 1:134): „Oh be nagy siva
tag pusztaság e világ én reám nézve" és Gvadányi 1789 (Gondola
tok, Elöb.): ..hasonló lettem amaz sivatag és vadon Erdők közepén
barlangba lakozó szarándokhoz*.
Sodrony. Jelenkor 1832 (184) „gönczöli sodröny: polardraht*.
A régi drót Sándor Istvánnál (1808) sodorvány: tórium, intortum,
tortilc.
Sóhajtozni, Medgyesi Pál 1650 (Dialógus Politico-eclesiasticus
Praef. 7): „kinn jártunkban, sóhajtozva emlegettem*. Mikes (Törökorsz. T.ev. 30. 42) és Kónyi János 1774 (Orfeus Enrid. 16): „Fákon
sóhajtozva ülnek Szárnyas égi madarak". — A NySzban nincs meg
Sor-. Sorszám, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 35): „ha pedig
egy gyalog hídon szoronkodnak sor számmal machiroznak". „Ha sorszámban bé Machiroznak*. — Sorhegy Kazinczy 1788 (Gessner idyll
247): „Azon a sor-hegyen eggy fiatal Pásztor kecskéket legeltetett*
— Sortáncz, Kónyi János 1797 (Daihis 137): „a’ vig játékokbann és
sortántzokhann szebbnél szebb lett volna*. Csokonainál is 1803
(Dorottya). — Sorlövet Jelenkor 1832 (387).
Sorfa, Márt. (1803) „alléé: két sorfás sétáló*. 1835 (Tzs.) fasor.
Sorolni, Kisfaludy Sándornál 1806 (Mind. műnk. 8 : 678) ugyanez
sorozni. A sorol és soroz egyébként is gyakran felcserélődött. Kalmárnál
1770(Prodr. 206;: „nyelvünknek minden szavait lesorozzam*. - Kossuthnál 1841-ben (Pest. Hirl. 1) elösorozni, Széchenyinél 1843 (Üdvl. 40)
elősorolni. - Besorozni 1841 (142 L): „Az önkéntesek szép számmal
jelennek meg a bcsorozás helyén*.
Sorsjáték, Márt. (1803) lotteria. — Zala Tiszti Szt. (1807) sors
játékon „hazárdjátékot* ért.
S orsjegy helyett Széchenyinél 1828 (I-ov. 220) sors: „el lehet
egy sorssal nyerni". Márt. (1823) sorsjel.
Sorsos, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.) : „sorsoeom am. társam;
sorsossai: egyenlő szerencséjü társai*. Eilsorsos glaubensgenoss Márt.
(1803).
Sorsozás.. Széchenyi 1831 (Vil. 245): „sorsozás, melly nélkül
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senki taggá nem lehet". — Ma: golyózás. — Kisorsolni Érd. Híradó
1832 (2:66).
Sorvadékony, Geleji Katona István 1645 (Titk. 940): „És igy
az ellenkező értelme igen sorvadékony fundamentumokhoz támaszko
dik". A NySzból kimaradt.
Sorvadozni, Széchenyi 1831 (Vil. 237): „Az állati kelletnek
bilincsei közt sorvadoznak“. — Vö. áradozni. — Sorvatag 1845 (Hierolex.) marcessibilis.
Sorvasztani, Baróti Szabó Dávid 1784 (SzD): „sorvaszt*, fonynyaszta, hervaszta*.
Sövónyzet, Kónyi János 1774 (A hav. juhásznc 94): „Kalyibá
tokat az akoltól csak egy sövényezet külömböztette". — SzD-nál is

Cl 784).

Sövevény, Szarvas Gábor PPB. szótárából idézi a sövény szó
magyarázatakcpen a sövevény alakot: „sapera silva : „rét sövevényes
erdő". Ez itt azonban sajtóhiba, mert PP. minden előbbi kiadásában
„rút szövevényes erdő*.
Sugallat, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 :1199): „Nem hainissithatják tehát semmi-kőppen meg a' Lutberisták, azt az éjjeli sugal
latot és ihletet". — A NySzban nincs.
Sugalmazni, már Kelemen Béla szótárában (1897).
Sugározni, Kónyi János 1774 (Orfens Eurid. 15): „a’ nap sugár
zik*; (Ábel 5): „sugárazó nap*. — Kisugárzik Zalányi Péter 1774
(Belisarins 165): „a’ tselekedeteknek erköltsi jóságai ki-sugároznának*.
— Sugárlat Dugonics 1780 (ülíss. 55): „a’ nap sugárlattya*. SzD-nál
is (1784). - Sugárzót Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. cjtsz. 84)
„Testének a’ föld alól-is fel-ható súgárzatja*.
Súlyegyen, Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2 :195); ugyanott súlyegyenlék is.
Sulyosulás, Széchenyi 1833 (Stad. 201): „adófizetői terhek
mindenbeni snlyosulását*.
Súlyozni, Kónyi János 1774 (Orfeus Eurid. 48): „Mert ki sok
szor szivét nagy gonddal sulyozá, az most hűségével örömét meghozó*.
Súlypont Ez Márt. (1803) Jereh-középpont“.

Sitlyedékeny—Szájhös
Sülyedékeny, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:1315): „min
den jámbor meg értheti, melly ingoványos, és sellyedékeny fundamen
tűmön építtetett légyen . . . vélekedése”. A NySzban nincs.
Süllyeteg, Széchenyi 1830 (Hit. 241) „mocsár kaszálóvá, sUllyeley sárárkolat kemény úttá váljon”.
Sürgelem, Arany János 1859 (Próz. dóig. 83): „A mindennapi
élet sürgelme*.
Sürgős. Ez Márt. (1803) sürgetös: dringend.

S z.
Szabadalom helyett 1836 (Jelenk. 16) szabadítok-, Tzs. (1838)
szabadék és privilegirt: szabadikos.
Szabadelvű. Ssabadelmű: freigeist, esprit, Szenvei 1822 (Szépliteratúrai Ajándék 32). — Szabadelvűsig Kossuth 1836 (TiJrv. Tud. 12);
18411Pesti Uirl. 205): szabadelvűiig és szabadelvűsig Hradnay Ferencz
czikkében. De ugyanazon oldalon megvan a régibb szabadelmv is. —
Jablanozynél 1842 (Adat. 61): „akkor lesznek nemcsak szabadelmük
és szabadelvűk, hanem valóságos liberálisok".
Szabadítvány. Tzs. (1838),': „lchrbrief, freibrief". Még 1890-ben
is Batl.-nál.
Szabadj egy, Márt. (1823). Nála „szabadjel: freibillct t. i. a’
bémenetelre". Az pedig Tzs. (1838) szabad bejegy és csak Ball. (1854)
lesz szabadjegy.
Szabadságbarcz, Érd. Híradó 1832 (202).
Szabály, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3:853) a regulát
rámának mondja magyarnl. — Széchenyinél 1833 (Stad. 2191: „a Duna
mi módon rendeltessék“ (t. i. szabályozlassék).
Szabvány. 1845 (Hierolex): norma ; szabványtalan: abnormis ;
szabványos : normális ; szabványzal: normativum.
Szájazat, mündung Kovács János 1746 (Hadi exerc. 15): „ballkezével egy tenyérnyire a Tséve szájozatty&tül. fegyverét előtte
tartva".
Szájhős, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2 :221).
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Szak. 1841 (Pesti Hirl. 93 : „az új ágyúrendszer feltalálója,
mint szak em bere— Szaktudomány (U. o. 82).
Szakmány (robot értelmében), Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2:195);
szakmányozni Széchenyi 1831 (Vil. 83) am. robotolni. Vö. NySz.
Szállítmány. 1793 (M. Hirm. 1:142) am. colonia; (ü. o. 298)
szállitvány: transport. Szl)-nál is (Magy. Vir.) 1803-ban. — Bezoródj
Istvánnál 1842 (Pest. Hirl. 211) megszállüds am. a mai „telepítés11
Szállíték 1845 (Hierolex.) „transportatum11.
Szálló ige. A „gefliigeltes wort“-ra 'l'hallóczy Lajos ajánlta e
kifejezést 1894 május 13-án Tóth Bélához irt levelében. (Szájrulszájra 1901:267). A „száll a madár ágról ágra' juttatta eszembe úja Thallóczy. „így száll az ige majd a fa tetejére, majd lebukik a
mélybe, senki sem tudja merről jött s hová tünt“. — Rögtön elfogadta
az egész irodalom.
Szálloda. Hierolex-ban (1845) condeseentia, diversorium alatt
szálUla, sőt „paudochaenm" alatt száUadalom is.
Szalm aözvegy, Márt. (1803) strohwitwe: ura elutazott asszony ;
Tzs. (1835): „asszony, kinek a férje távol van". ■- fog. (1848) már
szalmaözvegy.
Szám-, Márt. (1803): számszó, számbetű, számtábla (zifferblatt).
Ssámkönyv Verseghy 1824 (Egyház. Értek. 111:80).
Számadási zár, Széchenyi 1833 (Stad. 100): „a decemberi
számadási zárnál az sült mindig ki*. — Ma zárszámadás.
Számadolni Aranynál is (Aristoph. 3:315).
Számítani. Már 1787-ben megvan Géléi Józsefnél (Robinz. 80)
az időszámítás. Révai 1800-ban (Vö. KyK. 35 : 204) a beszámítás szót
liibáztatta, „mert nines számit ige" s ajánlotta helyette a beszámlálást.
Ugyanígy Széchenyi 1831-ben kiszámított helyett kkzámláltsí ir: „előre
kiszámláU kegyetlenség (Vil. 118); ugyanígy kiszámlált terv KelN. 21).
Számláló, Apáczai 1653 (F.neycl.): nnmerator; Maróthynál 1743
lArith.) „a törtszám felsője" vagy röviden felső; Dugonicsnál részét;
Győry Sándornál hányitó (MathSzt.)
Számtiszt, Kisfaludy Sándor 1806-ban (Műnk. 8: 674) a „ratiom officialis*-ra a számtisztet ajánlotta s Zalamegye Tsztára el is
fogadta. Mészáros Ignácznál 1793 iMagy. Scorct. 431) számvevő tiszt.

Számfizni—Szárnysegéd
Száműzni. A régi számkivet mintájára már Dugonics alkotott
néhány igét: számkicsap 1798 (Szcrccs. 1 :135): „Meg-érdömlötted..
hogy az élők közül szám-ki-esapatassál “ ; számkimenetel a. i. 263:
.önkénes szám-ki-menetelömnek okáról . . . gondolkozom" ; számkimenés n. i. 178: , önkénes szám-H-mcnés". Dugonicsnál 1808 (Szitty.
tört. 2:259) számkijutás is; Kossuthnál 1841 (Pesti Hirl. 20) számkivitt am. .deportált”.
Számvitel, Somogyi Gedeon 1819 (Értekezés a Magyar Verse
ién médjárél 97, 123).
Szánalom. Megvan MA.-nál és csakis nála a szánalmas. —
Jablanczynál 1842 (Adat 134): .érzete szánalomra ébred*.
Szándéklat. Szándéklatos, Jelenkor 1833 (795); szándékaim.
Figyclmcző 1837 (1:82).
Szántszándékos. Medgyesi Pál 1636 (Praxis i ’ietatis 311);
„nem szenvedhet az Isten semminemű szánt-szándékos tisztátalaságot";
ugyanő nála : szemlálomásos. vigaszlalásos. A két első nincs a ííySz.ban. A czimszó Márton Istvánnál is 1796 (Theol. Morál. 228): „a’ szánt
szándékos gonoszéletfiek*.
Szaporodmány, Geleji Katona István 1643 (Válts. 3:1411):
„a' mit meg-óttek benne, az ugyan el-kőlt, hanem a' tőredékjei és
szaporodmányjai maradtak meg*. — A NySz.-ban nincs.
Szappanbuborék, Márt. (1803).
Száradék. Márt (1818) aestnarium: „száradék, a’ honnan a’ viz
kiszáradt*.
Szármány, Benyáknál 1780 körül (Xyr. 30:425): szdrmánynév,
eredett névszó: n. derivativum. Szármány Dugonics 1798 (Szerecs.
2 : 363): „mintha nem valami alkotván, hanem égi szármány lönne*.
Származék, Verseghy 1793 (Mi a Poézis? Előszó, 3) „származékSzárnyazni: szárnyakkal ollátni, Gyöngyösi 1683 (Ének Th
ésZr. J. házass. 315 vissz.): „Végre Mercariua szárnyazván bokáját*.
Ugyanő nála van (Hegen jelentése is (Mur. Vén. Elöb. 3). — Szárnya
sat Kováes János 1746 (Hadi exerc. 17): „ezen számyazat szokott
az egész Fortalitiumban legerősebb lennvi*.
Szárnysegéd, Geidier Józsefnél 1775 (Hadi oki. 140): számyadjutant. — Magy. Hirm. 1793 (1: 83) már szárnysegéd.
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Szárnyvonal, Kossuth 1849 (Pesti Hirl. 359): .szárnyvonal
Vakovárhoz*.
Szarvorrú, Sándor István 1T98 (Sokf. 5 :28); .A' szarv-orrú"
és ‘Márton István 1801 (Német rúd. szt.): uaskoru.
Szavazni Márt (1823) abstimmen. — Széchenyinél még 1834-ben
(Pol. ez. 1:49): .öt részvény tulajdonosa egy szimattal bír-.
Század, Kónyi János 1776 (Erkölcsi mes. 73): .Talán most a'
németeknek hadakozó századja vagyon*. — Félszdzad Kazinczy 1790
(Hamlet, Prónayhoz): .különben fól-század kivántatott volna".
Százalagos, Arany János (Aristoph, 3:315) „százalékos* helyett
valamint a zoológusoknál áznlag „ázsiók" helyett.
Szebbíteni, Aszalni János 1791 (Kazinczy Heliconi vir. 108) :
„szép vala mig nem szcbbitottc magát patsmagolásaival*.
-szegény, Aranynál (Próz. dóig. 56) rímszegény; Széchenyinél
1834 (Pol. ez. 1:49) vizszegény.
/^Szegénykéd ni, Széchenyi 1830 (Hit. 41). „hitel nélkül szegény
kedésre vagyunk Ítélve". — Khzegényülni (Hit. 17 és Vil. 137); „az
elsreyényülésnek legbizonyosabb következése az elaljasodás".
Szegezkedni, Széchenyi 1831 (Vil. 28): hydraként szegezkedik
előmenetelünk ellen. „Nem jutott szótárba.
Szegletesség, Kisfaludy Károly 1819 (Kérők 27): .minden
szögletessége mellett szerelőmre méltó". Ilyen értelemben nem ismerte
a régi nyelv.
Szegülni, Széchenyi 1831 (Vil, 2G): „hányán szegüllek és feszül
tek e javítás ellen".
Szégyenhalál, Kisfaludy Károly 1812 (Zách. KI. 5:7): „te men
tesz meg a’ szégyenhaláltól". — Szégyenfolt először SimB. szótárában.
Szégyenletes. Nagy János 1845 (Hierolex.) propndiosus.
Székes egyház megvan már 1806-ban Pestmegyo Tiszti Szó
tárában.
Szélcsend, Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 11) „a tespedt
levegő elnehezült a veszteglő szélcsendben". Sándor István (1808) és
Márt. (1823) szélszünet.
Széljegyzet, Baróti Szabó Dávid (1792) széljegy.
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Szellem—Személyesség

_____________

Szellem, Széchenyinél 1828 (Lov. 8, 10, 25j : „a század lelke,
az egyesületek lelke, nemzeti lélek* ; de már 1830 (Hit. 25) .nemzeti
szellem*. — Szellemdús, Stettner György 1839 (Akad. Levélt, 82. sz.).
— „Az örök igazságnak megszellemesített mathesisi szabálya*. —
Szcilemeskedni SimB. (1899). Előbb egy szótárban sincs. — Szellemileg
Kisfaludy Sándor (Mind. Műnk. 7 : 414, 1844 előtt; n. i. fi : 246). —
Szabadszellemű Kölcsey 1833 (Országgv. napló márcz. 5). — Párt
szellem n. i. (márcz. 20). — Szellemvilági, Nemes-Apáti Kiss Sámuel
1829 (Élet Literat, 29).
Szellentyű. Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2:178). - Széchenyi
nél 1841 (KelN. 801 me.nt.ségszdlentyü: a mai „biztosító szelep*.
S z é lze t. A székzni ige megvan MA.-nál „marginare* alatt. A
NySz ból kimaradt.
Szembesíteni, Dugonicsnál: szemköztetni 1774 (Trója vesz. 118):
„szemközteti ismét a’ vitézebbeket*. — A szembesíteni mintájára
készült perbestteni liieroles. (67): „perbe idézni". — V. ö. kézbesíteni.
Szemólybiztosság, Kossuth 1836 (Törv. Tud. 12): ,a személy
biztossága egészen oda van*. „Az alkotmány és személyes biztosság“.
Személyleirás Kisfaludy Károly 1827 (Leányőrzö 2: fi): „most hallot
tam személyleírását a postán*.
Személyes, személyetlen Geleji Katona István 1645 (Titk.
586): „a' szollás pedig állatos és személyes, ’s nem pedig valami
állotlan és személyetlen dolognak tulajdon tseickedete* ; személytelen
u. i, (685): „Mert az eró két féle, személyes és személytelen, hypostatica et accidentalis*. — Személyesség u. i. (664): „Szent Léleknek
személyességében kételkedni szabad". Személyüség u. i. 473: „Bizo
nyos szcmclyíiscgc innen mntatódik*.
A NySz -hói kimaradtak.
Személyesítés, Márt. (1803) prosopopoie. — Geleji Katonánál
1645-ben (Titk. 33) személy-tettetés : ,,a' Ilhctorok prosopopoejének,
személyje való költetésnek, személy tettetésnek hívnak* cs ugyanő
nála 1649 (Válts. 3 : 323) személyi-költés. Személyesedés Geleji Katona
István 1649 (Titk. 557): „minek előtte az emberségvei Sszve nem sze
mélyeseden volna, egész személy volt*. — A NySz.-ból kimaradt.
Személyesség, Széchenyi 1831 (Vil. 26): „ha minden személyes
ség helyett, a dologhoz tartakoztál volna*. Am. személyeskedés. Ez
megvan (U. o. 90): „több okoskodás kévést! személyeskedés tor-
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dúlna elő". — Személyiig ugyanő nála (Hit. 14): „életét személységéhez a köriilállásihoz alkalmaztatja". Am. személyiség.
Személyesíti, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 :1324): „nem
mondathatik synusiának . . . hanem tsak synbypostasisnak, ha szabad
így szóllani, az az öszve-személyezéznék". A NySz.-ból kimaradt Kisfaludy Károlynál 1819 (Stibor 1:1): „személyezd a világot, 8 annak
is fején csörgő sapkát találsz". Am. personificare.
Személyzet, Bitniczuél 1831 (Gazd. Szt.) a „personale" : sze
mélyszám ; Bugáinál pedig 1833 (Orv.) személyiig.
Szemész, Jelenkor 1832 (1:233): oculista.
Szemhatár, Márt. <1803) horizont.
S z e m k ö r. Vö. Baróti Szabó Dávidnál 1779 (Pár. Máj. 1:15):
„Elision látszik szem’ tzirkalmára kerülni'' .
Szemköz, Kovács János 1746 (Hadi excerc, 27): „Az egész
Battalion telles szemközzel (Fronté) a’ nidhoz nyomakodik". Dugo
nics is használja 1803 (Jolánka 1:608): „szemközömbe állott"; itt am.
szemközt velem.
Szemlélet. Szemlélés értelemben, már Listi Lászlónál 1653 (Magy.
Mars 17): „Ráró tekinteti s deli szemléleti". — Szemlélet, Szontagh
(ünsztáv 1839 (Propyl. Vili) anschauung; szemlélődés pedig spcculation.
Szemöld, Kazinczy 1813 (Dajka G. versei XIV. : „hosszan
elvonuló szemeidé".
Szemtanú, Geleji Katona Istvánnál 1645 (Válts. 1:1149): sze
mes tanú : „A- szemes tanúkat, a’ kik előtt lőtt*. Márt.-nál (1803)
„szemmel látott tanú" ; Pápaynál 1807 (Veszpr. Tiszt. Szt.) „füllel
hallott tanú". — Szemtanúság Széchenyi 1831 (VB. 250). Nem jutott
szótárba.
Szemüveg, Aiulrád Sámuel 1789 (Anekdot. 1:68) : „szem-üve
get (oculár v. pápa szem) tesznek az orrokra". Horváth Ádám 1791
Legröv. ny. ejtsz. 3): Jiveg-lenlsc, lens optica", alább szem-üvegnek
is fog neveztetni". — Üvegezem (u. i. 4): „A’ természeti bölts szem
köz ollv üvegszemet vete".
Szén. Kőszén, Magy. Hirm. 1780 (60): „Magok oltsóbbat és jobbat
tanultak tsinálni a nálunk közönséges földi v. kőszénből (Stein-Kohlen)“. Magy. Hirm. 1781 (74) is.
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Szender—Szerelni

Szender, i'eretsenyi Nagy László 1820 (Ovid. Envelg. 33) magáé
nak vallja: .általam a’ Lucifer Derünnye; Vcaperus Szender nevet
kapuit munkáimban kitétetve*. — Szenderíteni, Gyöngyösi 1083 (Ének
Th és Zr. I. házasa. 1.7. vrssz.): „Az rá ehült Sasok szemit szenderítsed'. — Szendercgni, Kazinczy 1793 (Paramyth. 5á): „szomjú
szemekkel meredt a szendergő Ifjúra*. — Szenderülni, Kisfaludy
Károly 1821 (Az élet korai): .Szép álmok özönébe szendéről". —
EUzenderülni, ugyanő nála 1823 (llonvágy), — Elszenderiteni, Baróti
Szabó Dávid (1792).
Szendeség, Márt. nál (1803) a „gelassenheit":indulatassdglalimság.
Szennyíteni, Baróti Szabó Dávid (1784). — Szennyülni, Dugo
nics 1774 (Trója veszed. 105): „ ’S le-vetvén válláról szennyőlt gyász
ruháját*.
Szentesíteni, Kisfaludy Károly 1824 (Széliéhez): .Gyöngén
súgva nevemet, Szentesíted emlékemet*. — Szentesülni, ugyanő nála
1821 (A nyugtató): „Egy vak szokáson szentesült erő*. — Márt.
(1803) szentíleni: heiligsprechen. — Széchenyinél 1833 (Stad. 242 >:
„a törvényt felszentelni'.
Szenvedelem, Kazinczy- 1813-ban ezt mondja (Dayka G. versei
előszó): „Mi azokat
szenvedelmeknek nevezhetnénk, mert ha
az enpedm-ből lehetett engedetem, miért ne szenvedelem a tszenvednibői? ’s innen osztán jönne leidenschaftlich, pássioné. szenvedelmes,
„avec passión* szenvedelemmel ’s tovább szenvedelmesen'. — Fö'lszenvedelmezni, Széchenyinél 1841 (KelN. 222): .felszcnvedelmezik a közön
séget* .
Szépészet. 1843-ban Purgstaller (Bölcs. 1:3) az aesthetikát
szépmütanmk nevezte.
Szépület, Kónyi János 1776 (Erk. mes. 48): „Miképpen szár
mazott, s mint lett illy szépület'.
Szered, Széchenyi 1831 (Vil. 21): „aranyelválasztásra szered
(kényesé) kell*. — Kováeh Mihály (Chem. 1807) a gyógyszertárt
nevezte szerednek, Sehuster pedig (vö. Adal. 51) a kénesőt szeredanynak. Ebből lett Széchenyinél szered.
Szerelemgyermek, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 1:101): „Naubalusnak fia, szerelem-gyermek*.
Szerélni, Debr. Gramm. 1795 (286): .8zer-el mint per, perel,

Szerencse- Szcrkeszteni
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ér, érd ’s a t.) tulajdonképpen ezt tészi: előveszi az eszközt, a szert,
és él azzal, vagy inkább : szerelni valamit ennyit tehetne: szernek,
jónak, rendesnek tartani valamit".
Szerencse-. Zalányi Péter 1774 (Belisarius 161: ,a' világi dol
gokat, mint a' szcrentse-játékol, ollyannak lenni nem eemertem", és
Magy. Hirm. 1786 (169) is. — Szarencse-koczka, Ányos Pál 1788
(Hagy. Mns. 1: (19): „’S úgy rendeled ember’ szerentse-kotzkáját". —
Széchenyinél 1831 (Vil. 257): „ szerencsevadászokat, korhelyeket, ügyes
erszényürítőket mindig találunk*. — (l). o. 29G): szerencsehajhósz és
(U. o. 285) szerencsehös is. — Szerenesevágy (U. o. 85): „lépést sem
tesz más okbul, mint szerencsevággbfá'. Nem jutott szótárba.
Szerencséin!: gratulor, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 175): „Mi csak
szerencséim akarjuk az ev. magyarokat, hogy főkormányzójukban ily
férfiúval dicsekedhetnek". — A régi nyelvben: szerencséltetni. Baróti
Szabó Dávidnál (1792) szerencsézni : szerencsét kívánni:
Szerencsésíteni, Széchenyi 1833 (Stad. 49): „az élet kelleuiivel
másokat is szerencsésüket'.
Szerénykedni, Széchenyi 1830 (Hit. 216): „az árnyékban sze
rénykedő szépet s érdemest kiki csudáivá szemléli".
Szerep, Széchenyinél 1828 (I.ov. 205) „rollát játszik"; ugyanígy
i.Hit. 21): „rollat választani". — Szerepelni, ugyanő nála 1845 (Pol. ez.
2 : 530); 1843-ban még kétszer is (Pol. ez. 323 és 353) szerepeskedni.
-szeretet. Igazságszeretet, tudományszeretd, Márton István 1796
(Theol. Morál 423, 463). — Emberszeretet, Calepinusból idézve, a
NySz.-ban. de Cal.-nál nem ez, hanem emberszeretés van.
Szeretkezni, Kazinczynál 1814. (Érd. Mus. 1:75) szeretkezés ;
Berzsenyi Dániel 1829 (Élet. I-iterat. 58): „azok a szeretkezőkét be
takarják és legyezzék*.
Szcrintezni, Széchenyi 1833 (Stad. 36): „értelmi súlya után
szerintczi — conformálja — munkálódásit".
Szerkeszteni tévedésből került a NySz.-ba. (Vő. Ny. 31:255).
— Kölcsey 1832 (Országgy. napló decz. 25): „fogjuk e naplónak
szerkesztőül adni Kölcseyt". — Szerkczödni, Geleji Katona István 1645
(Titk. 767): „különíti kíilómb tagokból egy titkos és lelki test szerkeződjék". — A NySz.-ból kimaradt.
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Szerkezet, Dugonicsnál ez szerkeztet, 1780 (Uliss. 122): „Tágó
szerkeztete mohos szorulónknak, Süllyednek részei . . . padlónknak".
Szerv, Benkö József 1791-ben (Fekete epés mértéklet, 282) testműszernek mondja. — Márt. (1803): érzékszer, érzékmüszer.
Szerzelók, Dugonicsnál szerzetet, 1784 (Tudák. 2: 183).
Szerzemény, Geleji Katona István 1845 (Gramm. 2:25) és
1647 (Válts. 2:167): „az Isten parantsolatját az fi új szerzeményekért
hátra hagyták*. A NySz.-ból kimaradt. — Sándor István 1793 (Lev.
337 : , Nagyságos szerzemény a párisi Hotel des Invalides*; ma így
mondanék: „nagyszerű intézet", — Szerzeményez: acquisitionabsta,
Kimoss 1835 (Szóf.). Vö. Törv. Tud. Sztr.
Szerződés, Széchenyi 1830 (Hit. 172). A régi nyelvben is meg
volt, de a „contractns" hosszú időre kiszorította.
Szerzősködni, Széchenyi 1831 (Vil. 200): ,a szövevényes hiteltárgyról szerzöskiidni*. Am. szerzőként szerepelni. — Nem jntott
szótárba.
Szeszély, Kölcsey 1833 (Országgy. napló febr. 20): „Azért
hiában szólott, Széchenyi is három óranegyedig. Szeszélye lobbanásai
ajkakat mosolygásra nyitottak ugyan; de s z i v e k e t — Szeszélyes,
Kisfaludy Károly 1810—20 között (Kísértet): „Szeszéles viselete a
szerelem kedvellőjét. . . nyilván el árulta"; és 1821 (Zách nemz. 1:1)
és ugyanekkor (Az élet koraiban).
Szeszes ital, Kájoni 1719 (Cant. 282).
Szigetelni, Benyáknál 1780 körül: „isoler: magdnosítani‘ . —
Széchenyinél 1840 (Pol. ez. 1:287) elszigetelni is.
Elszigeteltség.
Kölcsey 1838 (Kárpáti kincst. VIII): „Mely magány! mely elszigetelt
ség mindentől".
Szigor. Állítólag megvan 1793-ban (Kaz. lev. 2: 307); az ere
detiben azonban a latin „vigor" van. (Vö. Nyr. 31:510).
Szigorlat, M. Korm. Lap 1853 (1:161). — Hieroler.-bán (1845):
„szigoró kísérlet, szigorú próbatét, tanári kísérlet".
Itt a tanáron
„doctor" értendő.
Szilárdítani, Széchenyi 1843 (Pol. ez 2:247) és Kiss Mih.
szótára 1844. — A szilárd mintájára alkotott tolárd megvan Arany
nál is (Aristoph. 3:320) „tolakodó, befurakodó" jelentésben.

Szimatolni -Szírt
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Szimatolni, Baróti Szabó Dávid 1779 (Pár. máj. 1 :102): .rögö
ket szimatolva nyomozna'. — Felszimatolni ugyanő nála (Új mért. 52).
Szín. Színpad helyett Kazinczy 1790 (Hamlet, Prónayhoz): .tölgyfa
ággal fel-koszonizva, nem tartotta alatsonyságnak színre, lépni és a’
Nép előtt játszani".
Szín-. Színpad, Verseghy 1824 (Egyház. Értek. I I I : 81): .A gyö
nyörű fénynycl s ragyogó példákkal igéző Színpadok, öltözetek". —
Szinlap, Petőfi Sándor 1844 (Megyeri): „Köriuölgeté mint más a
szinlapot"; 1885-ben Vajda Péternél (Pesti levelek 1:49): játékszínczédula.
Színenjáró. Széchenyi 1830 (Hit. 31): .mennyi egyoldalú,
színenjáró g felületes”.
Színész. Kazinczynál 1790 (Hamlet 55) színjátszó: „a' Poéta
és Szin-jitszó ereje annyira meghatotta". így még Széchenyinél is
1830 (Hit. 46), de 1831 (ViL 330i már színészet. — Színésznő, Kölcsey
1833 (Országgy. napló június 2): „azalatt mig egy rész ... a' színésznő
szépségeket nézelli".
Színezetten, Dugonics 1788 (Etelka 1:24): „sziuezetlen ártat
lanságára bizták a’ Gömbnek szerencsével tellves kimarkolását" a. m
ezinléstelen. — Ugyanígy (Jolánka 1:16) 1803-ban is : „sziuezetlen
természet”.
Színjáték. Sándor István 1801 (Sokf. 7:255): „Nézőjáték, Spectacnlum ludicrum. Szemjáték, színjáték, mesejáték
Színlelni, Érd. Híradó 1832 (2:14).
Színművészet, Helmeczy 1832 (Jelenk. 1: 25).
Színvegyület, Kisfaludy Károly 1829 (Áltudósok 1:4): „Mi
lesz a’ szinvegyületböl?" — Aranynál szinvegy (Elv. alk.).
Színvonal, Horváth János 1838 (Századunk 482): „a jobb par
ton levő vasút azt a színvonal (niveau) tökéletességére s a járás
gyorsaságára nézve felülhaladná”. — A színtájat Petrovics Gyula
1872-ben Cotta, A jelen geológiájában) P. Thewrewk Emil tanácsára
alkalmazta. (P. Thewrewk Emil szives közlése).
Szírt. A régi nyelvben csakis kőszirt és nyakszirt összetételben
fordul elő. — Eleinte többnyire mélyhangú; még Széchenyinél is
1828 (PoL ez. 1:9): „Phyle óriási köszirtjai“.
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Szív-. Szívdobogva Magy. Mas. 1792 (2 : 45); szivemelö, Kisfaludy
Sándor 1826 (Mind. Mánk. 5 :173). — Széchenyi 1831 (Vil. 33): „barát
ságszülte szivÖmledések“ ; (U. o. 51): „szívrisztönvaket semmi nem tölt
heti be“ ; (u. o. 168): ,a szivrokomág legtisztább gerjedelmi".
Szivacs. Bődéi Bödös Fercnezncl 1789 (Sely. ereszt bog. 40 és
49) a szijács „szivats“-nak van irva.
Szíveskedni, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. I. házass. 366
vrssz.): „Végre terhe alatt alig piheskedik Hlyen az szeretet, az hol
szíveskedik“. — A NySz.-ban nincs.
Szó-, Szóper, Baróti Szabó Dávid (1792); szómagyarázat, szófaragó,
(wortkünstlcr), szókönyv, Márt. (1803). Szótöbbség, Brassai 1836 (Vasár
napi Újság 3:147). Szóalkat, Széchenyi 1841 (KelN. 181). Szó-áradat,
Ilierolex. (1845): logomachia. — Szóvirág, Jablanczy 1842 (Adat. 14).
Szógyámok, Széchenyi 1831 (Vil. 163) „a szógyárnok felséges kitéte
lekkel gazdagítja a hont".
Szob&leány, Adami 1763 (Sprachkunst 238). Szobafogság, Jelen
kor 1833 (536).
Szobor, Sándor István 1793 (Lev. 88): „a templom előtt egy
szép rezes szobor látszik* ; (n. o. 49): „görög márvány szoborok: két
óriásnak a szabóra“ , de (u. 0. 95) szobrot is. Érez szobor u. i. (323);
ugyancsak ö mondja 1795-ben (Sokf. 3:161): „Utazásaimban a’ kép
oszlopot, Bildsaule, tsak nem mindenütt Szobornak neveztem, de mint
hogy e nevezés nem tetszik némelyeknek, ahozképcst Ualler László
után az illyen faragott vagy öntött képet ezután Keposzlopmk nevezem".
Szobrász. Előbb képfaragó (NySz.) és képöntő (Ny. 31:151).
Dugonicsnál (Gvapj. 1:156) kőmüvész. — Szóbrizni Széchenyi 1831
(Vil. 131) : lehetetlen kavicsból emberalakot szobrázni*. (U. o. 146)
„épitö és szobrászó*.
Szójáték. Névtelen (1799): „Magyar szó-játék. Az az ollyan mon
dások, mcllyck hangjokra nézve meg egygyeznek ugyan; de értel
mekre egy mástól killömböznek". U. i. (előszó végén): „Mert e’ szó
játékom itten Weszpréuiben költ".
Szokásos, Megyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 488): „az Keresz
tyeneknek szokásos rendtartások volt". U. itt (643 is): „szokásos
tselekedetek* és ugyanő nála 1640 (Szent Atyák Öröme 2). Geleji
Katona Istvánnál 1645 Gramm 2:39): „Nemelly jóságos jegyzési!
primitivumokbol vétséges derivatumob származnak. Mint szokás, szokó-
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Szókötés—Szórakozás

sós*. — Ugyanő nála 1649-ben (Válts. 3:1358) szokottságos: usitatiasima. — Ezek a NySz.-ban nincsenek.
Szókötés 1792 (Magv. Hirm. 1:87). — Márt. (1803) syntax:
szórendelés.
Szólamlani. Felszólamlás, 1842 (Pest. Hirl. 635).
Szólásszabadság. E szó az 1882/36-i országgyűlésen született,
még pedig 1835 júliusában. Itt még: szollási szabadság, szolUísbcli
törvényes szabadság, szvUásbeli szabadság. Mai alakjában a Jelenkor
ban 1835 (2:661): szólás-szabadság és (585) szólásszabadság.
Szolgalelküség, Kazinczy 1829 (Élek Literat. 155): „az a'
szolgaleUsüség, melly elfojtja az önbecs’ érzését".
Szóllamány, Dugonics 1794 (Gyapj. vit. 2 :222): .szavának a’
törtóntt dolgokkal oly meg-egygyczcse; oUy bősége szollamányának,
hogy ezek az asszonyi Nemet felül-haladnák*.
-szomj, Yérszomj, Verseghy 1806 (Aglaja 182): .iszonyú vérszomjai ellen a miogó kannak keserű panaszokra fakadtak*. — Dicsszomj Kisfaludy Károly 1823 (Vérpohár); .Ákos dicsszomját felbuzditá*; hírszomj, Széchenyi 1831 (Vil. 209); tettszomjas Vajda Péter
1834 (Legsz. Leány 7).
Szomjadozni, Széchenyi 1831 (Vil. 120): ,szomjadozó földesúr*;
(U. o. 145): .midőn az erő tettek után szomjadoz*. Nem jutott szó
tárba. — Vö. áradozni.
Szomor, Benkö József 1786 (Socr. rediv. G. 2): „a következő
Szomor-játék (Tragoedia) szabású Verses írásban*, Márt. (1803): „mcsto
— szomorkás. — Dngonics 1795 (Jeles tört 2: 171): .szomorkás tör
ténet*. „Szomor-édcsden ballagó Hazafi*, Gr. Dessewffy József 1828
(Fels. M. Minerva).
Szónok, Verseghy 1806 (Aglaja 158, 159,: „s a szónokszékre
fel-állván kezdi az ellenség szándékát fejteni*; „szónoki fortély*. —
Szónoklat, Kölcsey 1833 (Országgy. napló jannár 19): „a demosthenesi
szónoklatok engedni fogják*. Szónoksdg ugyanitt (január 22); 1793-ban
Sándor Istvánnál (Lev. 150): „Gyénuának mindeddig se Beszédesei,
90 Költői, se Képirói, se Képfaragói nem voltak".
Szórakozás, Széchenyinél 1843 (Üdvl. 1): .ha szórakodás által
egészen el nem szédül fejünk". — Elszórakozás Bajza 1830 (Külf.
Ját. 176). Szétszórakozolt, Jelenkor 1833 (797).
Szily: Nyelvújít. Szótára fetyt.
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Szorg—S/.unnyadalom

Szorg, Széchenyi 1831 (Vil. 323): „lónevelésre gond és szorg
kell*. — Elvonás a .szorgos* mn.-ből. Nincs szótárban.
Szorítkozni valamire. Széchenyi 1841 (KelN. 23): „arra szoritkozva
Szótag, Verseghynél 1793 (Mi a Poézis, Előszó 3 és 54): betűfogás és szók. — Márt. (1803) „buchstabiren: betűfoglalás* és a
„monosyllaba vox“ : egytagú szó.
Szótáros: szótárlró, Dugonics 1803 (Jolánka 1:319): „Le kellene
a Szótárasoknak Al-földre is menni*.
Szőkém, Arany (Aristoph. 3:317) am. ugrás: „Paripák sugár
szökeme“. Olyan alkotásé mint az ütem ugyancsak Aranytól; hajiam
Bugáttól (1833 Orv.);gyülem, Széchenyitől (1842 Akad. 32); fejlem, Kossuthtól 1841 (Pest. Hirl. 448): életfejlemimk am. „életünk fejlődése*.
Szörny, Baróti Szabó Dávid 1777 (lij mért. v. versek 15): „itt
kikből lelket ki nem űzött szörnye vizeknek*.
Szörnyeteg. E szót aligha Baróti alkotta: Nyr. 31:465, 585
szerint sok helyen ismeretes népies szó.
Szövedéken, Jelenk. 1632 (1: 380').
Szöveg 1835 (Tzs.) dőlt betűkkel és Fog. (1836).
Szövóny, Széchenyi 1831 (Vil. 283): „durva posztónál sokkal
drágább szövény'. Alkalmasint szövet a jelentése, noha a német fordí
tásban : tcppich.
Szövetkezet. Mai genossenschaft értelemben Matlekovits Sándor
használta először 1872 márczius 24—26. tartott első magyar köz
gazdasági gyűlésen (Horváth János : Ipari szövetkezeteink rendszerei
Akarták „kölcsönösségi társulatoknak' is nevezni (Nyr. 33:404).
Szövetséges, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1:364): „ollyan
familiariter, ollyan bátorságosan és külső testi szövetségesen vélek
lábaslag nem ni*. — Confoederatus jelentésben PP. 1708. — A NySz.ban nincs.
Szövezet, Pétzeli 1790 (Hcrvey sirh. 223): „mi szükség volt e’
ragyogó szövezetre, e’ mesterséggel készült pompás öltözetre*.
Szunnyadalom, Kazinczy 1793 (Paramyth. 19): „szunnyadalmat
töltök csendes tekintetére*.

Szurony—Táborszem
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Szurony. A mai „szurony szegezve” Kossuthnál 1841-ben „ki
szögezett szuronynyal” (Pesti Hirl. 329], de már 1843-ban Kiss Károly
nál Illád. Msz.) szuronyt szegeim.
Szükkeblűség. Kazinczy 1829 (Élet Literat. 168): \,Illyeuekeu
aggntózni a' hol az író okait érteui lehetne, szükkcblíiségre mutat”. —
Szüklelkű, Széchenyi 1831 (Vil. 136): „a magyar nem szűklelkű, nem
is fösvény". — Szükszlvű (U. o. 18): „szűkszími és zavart eszű”.
A két utóbbi nőm jutott szótárba. — Széchenyi a Kelet népében
tágkebliieknek csúfolta Kossnthékat.
Szűkkörű, Márton József (1823) „ein kleinlicher Mensch: szűk
körű ember”.
Szűkület 1845 (Hierolex. 176) angustia.
Szülemény, Geleji Katona Istvánnál is 1649 (Válts. 3:1105):
„Nem iszom e’ szőlő-tővnek nemzetjeből a’ vagy széleményjéből”.
A XVII. századból ez az egyetlen adat rá.
Szülész, Kassainál 1B16 (Szókönyv n-ik csomó) „bába: szülőt
fogó, sziilösz, az az szülő asszony körül forgolódó s velcbánó, mint
erdősz, Unsz. De még ennek szokás kell”. Vö. MNy. 1:226.
Szünet. Munkaszünet, Márt. (1803) feyerabend.
Szünnaplás, Dugonics 1788 (Etelka 1:25); sziinóra u. itt
(1: 291): „Szün-áránk lévén a’ beszélgetésre".
Szüretelni, Kovács János 1750 (Continnat. a magv. Krón.
3: 103): „Az fisz pedig igen tiszta és szüretelésre alkalmatos vala*.
Szürkület. Báróti Szabó Dávid 1777 (Uj mért. v. vers. 207):
„Tsak szürkületkor akadtnnk a' szőlőre” — napnyugta után. — Beszürkülni, invesperascere (Hierolex).

Táblabíró, Magy. Iliim. 1781 (12): „Valóságos Tábla Bírák
(Actualis Assesson” ; SzD-nál is (1792).
Tábornok, Szirmay Antal 1809-ben a „tavemicust” akarta
tábornokin magyarosítani.
Táborszem, Knltsár István 1813 (Ház. Külf. 11:8 sz.) am.
vorpost. Vö. Kaz. I.ev. (12 : 598).
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Tagadásoe— tálán
Tagadáson, Kászoni János 1647 (Röv. Igazg. 166): ,,a’ Tagadásos keresetben nem a’ Fel-peresnek, hanem az Al-peresnek kell
bizonyítani": ncgatorius. — A Nyszból kimaradt.
Tagadólag, Baróti Szabó Dávid (1792) negative.
Taglalni, Kisfaludy Károly 1819 (Stibor 3:2): „ne taglald a
gonosz tettet". Hollán Ernőnél 1854 (Mért.) analytisehe geometrie:
taglalati mértan.
Taglejtós, Márton (1803) „mimik: tagillegetés, tagmérsóklés ;
geberde: taghordozás, tagjártatás".
T agolni a régi nyelvben am. fustigo, flageüo, verbero; eltagolni:
durchpriigeln.
Márton Istvánnál 1793-ban verset eltagolni am. seandere: verstaylás am. scansio (Phaedr. 401, 402). — Széchenyinél 1830
(Hit. 163): „az eltagottből tűrhető egészet alkotni". Itt am. „eldara
bolni" ; ugyanígy tagolat (Vil. 123) nála am. zergliederung. — Pestm.
Tiszt. Sztáréban „analysis: taglal, vagy felosztás".
Tájékozni, Vachott Imrénél 1842 (Regélő 39. sz.): „hogy
magunkat lájuzhassuk“.
Takaréktár, Széchenyi 1833 (Stad. 88): „takaréktárak (Sparcassa), biztositó intézetek".
Talaj, Márt (1803): „az erdő talállya vagy' földje", a „grund*
csikkben. — Széchenyinél 1844 (Pol. ez. 2: 296): „óriási talajú pyramis", vagyis talpú.
Találékony, Széchenyi 1833 (Stad. 59). — Az „erfinderisch,
erfindsamkeit" Márt.. (1823), a régi leleményesen kívül, találás, találósság; Széchenyinél 1830 (Hit. 107) találmánya s ugyanígy, valamint
találmányosság is, Tzs. (1835); de már Tzs. (18.H8) találékony is meg
van. — Bartal (Gloss.) az inventiosust s a találékonyt a Phras.-ból
idézi, de csakis tévedésből, mert ott egyik sincs meg.
Találka. A Szépirod. Szemlében 1847 (H : 301) falaka. —
A kicsinvitönek igetőhöz függesztésére, a szipkán, szopkán kívül,
talán egyetlen példa.
Találmányos, Kónyi János 1774 (Ábel hal.): „Az automak
ritka példájú találmányos e3zét“. — Baróti Szabó Dávid (1792): „Találmányos elme". (L. találékony alatt is).
-tálán, -télen. Diesőtclen inglorins (Phras.); kelUtlen (indebitns):
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istenfélőtlenség impietas; tevőtlen, m&ctivua (Hierolex. 1845). Ellenben
Márt. (1803) kedvezellen „splitterriehten* alatt. — L. ismértelen is.
Talány. Betűtalány, Hierolex. (1845).
Talap, Fogarasi (1836): „fussgestell, postament*; talapzat-, piedestal, 1842 (Festi Diri. 73); talapzás: terasseirung, Fog. (1845).
Talp-. Talpkö, Magy Mns. 1788 (1:169); llawiti Szabó Dávidnál
(1792) talptétel-, Márt. (1803) talprajz, ugyanő nála (1818) talppont:
nadir; talpfal, Verseghy 1790 (Emlékeztető oszlop); ugyanő a „principium“-ot talp-oknak akarta nevezni. (VB. NyK. 35:228).
Támaszték. Némely orthologízálni akaró hírlap a támasz helyett
mindig támasztékot ir, abban a hiszemben, hogy amazt a nyelvújítók
csonkították. (VB. NySz.).
Tan, Debr. Gramm. 1795 (286); „Tan. Nintsen Így már magábann: illy formát tett vizsgálódni valamiről. Lettek belőle . . tana,
tanakodik, tanáts, tanít, tanúi stb “. Igen gyakran hivatkozik a tan
gyökérre 142, 243, 244 stb. — Tanintézet, Tzs. (1835); tanképesítő
vizsga, noha közkeletű, nem jutott szótárba; tanpénz (Hierolex. 89);
tanszék, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 516); tanszer, noha Tzs. (1838) am.
lehrgerath, Hierolex. ben methodust jelent; nemzeti tantár, Hierolex.
am. „musaeutn nationale"; tantétel, (Hierolex.) lemrna; tanügy, Hanák
1846 (Term. rajz, Előszó). — Széchenyinél 1841 (KelN. 127): „a nagy
Teremtő példája szerint szoros tanilag azt tanítja*.
Tanácsnok. Kisfaludy Sándor 1806-ban (Műnk. 8 : 674) a „consultor‘ -ra a számtanácsnokot ajánlotta s Zalamcgye Tsztára (1807)
el is fogadta.
Tanár. Széchenyinél 1843-ban (Pol. ez. 2:173) am. „doctrinSr*;
1845 (Hierolex.) tanározni am. „gradnare in doctorem".
Tanítmány, Széchenyi 1831 (Vfl. 209): „legtöbb tanítmánya
a felebaráti szeretet*. — Am. doctrina.
Tanúbizonyságon, Széchenyi 1831 (Vil. 294): „állításomat
tanúbizonyságos faotumok fogják megerősíteni*. — Tamíbizonyítani
ugyanő nála 1833 (Stad. 55): „ha mind ezeket kénytelen tanúbizonyUam". — Tanújel, 1830 (Hit. 199).
Tanulmány, Gyöngyösi 1700 (Charikl. ajánló lev.): „Akár-ki-is
örömesbb foglallya magát szokott tanulmányában mint más féle dol
gokban*. ANySz.-ban nincs. — Tanulmányosxáy, gr. Dessewffy József
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1829 (Élet Literat 15): „naplókünyt-tanulmányoBság: JoumalGclchrsamkeit*.
Tanulságos, Bajza 1884 (Kritikai Lapok 4 : 26).
Márt. (1803)
„lehrreich: tanúságon".
Tanútlan, Széchenyi 1831 (Vil. 209): „jót tenni, habár tanútlan
is“ . Nincs szótárban.
Tapasz. A régi nyelvben am. „malter*. — Bugátnál 1833 (Orv.)
ara. emplastrum; u. o. angoltapasz.
Tapasztalom fn. Széchenyi 1835 (Pol. ez. 1 : 108): „ezek
mindennapi látmányok, tapasztaltnak
Tapintani, Kónyi János 17T6 (Erkölcsi mes. 64): „a' pulsust
tapintja*.
Tapintat, Széchenyinél 1835 (Pol. ez. 1:101), tapintatos,
1843 (U. o. 330).
Táplálék, Verseghy 1806 (Szentesiné): „Táplálékot talál a bölcs
kérlelésben, Könnycbségct pedig a részesülésben*.
Tápszer, Vajda Péter 1837 (Pesti lev. 2:75). — Táplálatos,
Márt. (1803).
Tár. Rádai Pál 1715 (Lelki kódoláshoz alk. Istenes új énekek 25):
-Oh bizodalmám, Ur Jézus, kincses tár! Lcgy lelkem 8 testem körül,
mint erős vár*. — Igen részletesen ir a Magy. Hirm. 1781-ben (326):
„mind-azonáltal nem olly igen megavult szó a’ Tár, hogy ne lehetne
azzal más szókként szabadon élnünk: a minthogy én, ha mindenek
egygyeránt megértenék, a Deák Fiscus, vagy-is Franczia Fináncé szót
nem-is mondanám külömben Magyarul, hanem Tárnak, az honnan mi
mind e mái napig azon Fö Méltóságot, a ki arra hajdan gondot visel
vala, Tárnok-Mesternek szoktuk nevezni. Tár-konymek pedig azt
lehetne mondani, a’ minek más nyelvekenn Encyclopaedia vagy-is
Dictionnaire Encyelopédiqne a nevezete*. — Márt. (1823) országtár:
staats-casse; vayyontár: vorrathsgewülbe. —- Hatiitár, Etédi Sós M.
1792 (Magyar Gyász 93): „És hogy a’ Hadi-tár ki-ne-üresüljőn“.
T árgy (mai értelmében), Bessenyei György 1772 (Eszterh. vir. 24):
„Minden érzésünknek tárgya lett". — Révainál 1778 (Magy. Alagy. 25).
— Tárgyavatatlan, Kossuth 1842 (Pesti Hirl. 59). — Letárgyalni
még sem CzF., sem Ball. (Telj. Szt.) nincs meg; szótárban először
Ball. (1890).
Tárgyazat, 1834 (Társaik. 147). — Tárgylagos, Fábián Gábor
1833 (Ossian 1:30).
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Társ-. A régi nyelv összetételek előtagjául nem alkalmazta. Az első
példát Gcleji Katona szolgáltatja rá a társ-ok-bán 1647 (Válts. '2:1025):
,,A' Fin pedig társ-ok concausa, az az, az Atyával együtt munkálkodó
fő ok"; azután Sándor Istvánnál 1799 (Sokf. 6:106) a társnap-ot
(parelius) és társhold-nt (paraselene), Uugonicsnál 1800-ban Uírmáros
(Római tört. 222): „Ez-is hírőssé töltő fíiimantiát, hogy Társ-várossának ügyét fÖl-fogta“ .
-társ. A bajtárs féle összetételek már a régi nyelvben is elő
kerülnek, de a NySz. nem tud róltik. Igv : személytárs, Geleji Katona
István 1645 (Titk. 476): „Lelke . . . nőm része ugyan, hanem, hogy
így szolljak, azon egy állatu személy-társa"; vezértárs, Gyöngyösi
1683 (Ének Th. és Zr. I. házass. 38. vrssz.): „Ariadne nélkül baj lesz
cselekedned, Vezér társod légyen". Dugonicsnál van: tengertárs, 1774
(Trója vesz. 154): „Tenger táraim között ezek a’ meg-hittek“ . —
Tiszttárs, Kazinczy 1789 (Hivatalra vez. besz. 13): „benneteket,
mint. . . Tiszt-társaimat segítségemre kelni látlak". Mészáros Ignáeznál is 1793 (Magy. Secrot. 418). — Márt. (1803) csecstárs: milchsbruder. — embertárs, SzD. (1792); hazafitárs, hivulaUárs, Márt. (1803):
osztálytárs, Fog. 18ö3 (DMM.); vágytárs, Bajza 1830 (Külf. Játéksz.
110, 112); hontárs, Széchenyi 1833 íStad. 5), ugyanő nála honfitárs,
1834 (Pol. ez. 1:21); ügytárs, Debr. Törv. (1837); kartárs, rendtárs,
Hierolex. (1845). — Vő. iskolatárs.
Társalkodóné, Kármán 1794 (Uránia, Rávezetés): „kcllometes
Társalkodóné". — U. o. „a szépnem az Ízlés nralkodónéja“.
Társalogni, Széchenyi 1835 (Hunn. 07): „szövetkezzünk társal
gási (köz) viszonyainkban egy test és egy lélekkel". Itt teliát a „tár
salgási" am. a mai társiulalmi.
Társas, Kovács János 1742 (Continuat. a magy. Krón. 2 :99j:
„ebben az utélsó zene-honában társossak voltának". — Társasítam,
Thomas 1763 (Franczia 1 :193) „Associer: Társasitani, társalkodói".
Társulni. Társulati: socialis, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 2):
„a társulati (socialis) viszonyok változtával". Társitni a codcxek
korában élt; Kónyi eleveníti föl 1770 (HRom. 112) és Baróti Szabó
Dávid 1794 (Paraszti majors.2 186): „társítván hideget, ’s meleget".
— Társulékony (Hierolex.) am. socialis; ez előbb társalkodékony,
társalékony (PhiL).
Tartakozni, Széchenyi 1831 (Vil. 26): „te szorosan csak a
dologhoz tartakoztak1. — Nincs szótárban.
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Tartalék. — „Reserv* jelentésben már Kovács Jánosnál 1746
(Hadi exerc. 91): „Ha a' . . . meg vert népnek tartóiéiban friss népe
nintsen, . . . tehát a' veszedelem annál nagyobb". — Tartalékpont,
Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. éjtsz. 65): „a’ Plánéták* minden
fordulásoknak Két tartalék,pontja van“ ; tartaléksereg: reservcorp,
Márt. (1803); larlalékpénzalap, tartaléktőke, Jelenkor 1832 (7, 377).
Tartalékos, Horvát János 1763 (Emberi okoss. 90): „Homérus igen
helyessen vélte, hogy Meneláus, Nesztor, Ulisszcs, mivol tartalyékossak, és késedelmessek valának a’ szollásban, Görög Országnak Bőltsei“
itt tartózkodó a jelentése ; ugyanő nála tartalékosság (21).
— Széchenyinél i.ViL 248) tartaléktalan am. schrankenlos.
Tartalom. A NySz. a BécsiC.-ban levő helyet rosszul értelmezi.
— Barczafalvinál 1787 (Szigv.) „tartalom" helyett béfoglah'ány.
Tartólag, Széchenyi 1831 (Vil. 249): „csak úgy boldogulhat
tartélag". — Am. tartósan.
Tartóztatni, Márt. (1803) visszatartóztatni am. „cinbchaltcn";
(Li. o.) a „sequester": törvényes letartóztatás.
Tátrafüred, Schmccksre 1839-ben, az ugyanakkor ott alapított
hideg-vlzgy úgyintézetről. Szontagh Gusztáv a Nagyssalóki fürdő, Tóth
Lőrincz pedig a Tátrai-fürdő magyar nevet ajánlotta (vö. Athenaeum
1842, 1:946). Az utóbbi elnevezés alakult át Tátra-Füredié, de csak
nagy sokára, t. i.: „1846 július 31-ikén az akkor ott (Schmeeksen)
mulató közönség nevezte el e helyet, a regényes Balaton-Füred pendantjáúl Tátra-Füred-nek“ (Kárp. Egyes. Évk. 1876). — Ball. 1854-bcn,
sőt még 1867-ben is Tátra-Kiesd-nek nevezi. — Bugátnál 1843 (Szóhalmaz) Károlyfüred am. Karlsbad.
Távírda, M. Korm. Lap 1850 (496).
Távlat. Vedresnél 1820 (Szegedi Múzsák 19) támlát. — Távrajs
(távlatrajz értelemben) Századunk 1844 (182).
Távolodni. Dugonicsnál támilni 1774 (Trója vesz. 153): „De a
szivbeli társ, ha egykor meg-avul, Vagy szemeink elöl másvilágra
távul, Tátott szájjal Társa akkor neki bárnál*. — Eltávúlni SzD. (1792).
Távozat, Kónyi János 1774 (Első hajós 23): „szomorúan nézett
a’ távozaton által*. — Széchenyi 1830 (Hit. 110): „2000 esztendő
távozat“.
Tébolyda, Széchenyinél 1841 (KelN. 165) tébolydó-. „Charentón, Bedlam, vagy nem sokára, remélem, Vácznak tébolydói'1. De ugyan-
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ezt (U. o. 44) labyrintbns jelentésben is használja. — Tébolyvág (ü. o.
122): „vakbuzgó tébolyságba estek*.
Kisfaludy Károlynál 1828
(Fösv. 1) bolondház.
Tegezni, Márt. (1803) „dutzon* : tezni, tezük egymást. — Széche
nyinél 1843 (Pol. ez. 1:402) tezgetni. — Lovász (Ért. 31) megrója az
újítókat, hogy „a szokott és érthető tégetni“ helyett tézni-t írnak.
Tejú t, Komáromi Csipkés György 1865 (Astrologiáról 60): „az
Kgen levő ország után vagy léi utón vagyon". A NySz.-ban nines. —
Horváth Ádám szerint is régi szó, 1791 (Legröv. ny. éjtsz. 35): „most
ország útnak -, tej útnak hívtak régen".
Tekintély. Széchenyinél 1828 (Lov. 96): „a világ legtekintetesb
nrai“ , a „tekintélyes" helyett. — Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 201):
„nem éljük többé bitorlott tekintély korát". „A Cz. úr által idézett
tekintélyek (auctoritások)*.
Tékoz, Széchenyi 1843 (Pol. cz. 1:324): „koldusbothoz közel
álló tékoz (Prasser)*. — Kivonás a tékozolni igéből. — Ugyanígy (U. o.
2:234).
Telelő, -hó, utó hónapnoveket 1835-ben Vajda Péter indítvá
nyozza (Pesti levelek 1: 51); maga a levél tkp. 1834-iki keletű; Kunoss
ngylátszik csak átvette tőle.
Telep, Adatni 1763 (Sprachk.). Nála am. „láger". — Telepes 1841
(Athén. 1:104). - Telepitvény, Széchenyi 1836 (Pol. ez. 1:170) és telepvény ugyanő nála 1838 (I.óvers. 9); továbbá települni 1833 (Stad. 145).
Telepítvényes. Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 351): „a ezukorvámkérdés leginkább a telepitvényeseket, kereskedőket foglalatoskodtatja". — Szótárilag SimB. (1902) először.
-teli, -teljes, Széchenyinél igen gyakran. Eleinte -tele. Péld.
(Ilit. 223 és 233): titoktele-, (Hit. 230): rimiénytclc. De már (VII. 1 és
112) szerencsetéli-, (ü. o. 71) életteli; (ü. o. 144) bájteli; (U. o. 156)
kinteli-, (ü. o. 164) varázsteli; (II. o. 174) charaJderteli; (ti. o 238)
Örömteli. — Pol. ezikkeiben: becsületteli, tapintatlanságteli, vigyázat
teli, gögteli Stb. — Kossuthnál (Pesti Hirl. 2:359) tanulságleljes.
Telíteni, Mannó 1842 (Orv. Gyógysz. Vegyt, 292). — Túltelí
teni, Károlyi 1843 (Vegyt. 204) snpersatnrare. — A Debr. Gramm.
(245) a „tölt" igét teíiíböl magyarázza.
Telivér, Kazinozynái is 1829 (Élet Literat. 162): „így jőve be

Télszak—Tény
a’ Lovagok' Lexiconába a' teljes-vérű (vollblütig) oliy ló megjegyzé
sére, mellynck mind atyja, mind anyja ángoly volt". — Széchenyi
1830 (Hit. 59): „az angol telivér kifutja lovainkat".
Telsza.k, Széchenyi 1831 (Vil. 60): „létszakot vesszük érkeste
idejének". — Nem jutott szótárba. — Vö. mjárszák.
Temető, Kovács Jánosnál 1742 (Continnatiója a magy. Krón.
2: 105): „A* midőn a’ temető griditsához értek volna, a’ kotsi inegállott". — Barótinál is 1777-ben (I j mértékre vett vers 72): „teme
tőre vitetni készül". — Sándor István így ír 1795-ben (Sokf. 5 : 249):
„í'üstedény: Rauchfass, Füstölőnek-is mondják ugyan néinellyek, de
e bizony tsak ollyan, mint mikor a Tzinteremet Temetőnek mondjuk.
Füstölő és Temető igazán Fumans, Fumigans, Sepeliens. Még a Teme
tőhely sem tetszik mindennek". Ezért csinálta 6 a sirkertel. — Köz
temető, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majors-: 177): „Tsonttyai
köz’tt a’ köz temetőn nints semmi külömbség".
Tengerész. Még 1835-ben (Tzs.) seeofücier magyarul tengeri tiszt.
Tengeréből, Márt. (1799). Ugyanitt' tengerszoros is. Az előbbi
helyett gr. Lázár Jánosnál 1750 (Gyermekek Geogr. 21 : „Sinusok
avagy Tenger' Kerületei“ .
Tengerszem, Gr. Lázár János 1750 (Gyermekek Geogr. 132):
„Mitsoda Tök, és Tenger-Szemek vágynak Itáliában?"
Tengertelen, Széchenyi 1831 (Vil. 13): „tengertclen hazánk".
— Nincs szótárban.
Tengertlil, Széchenyi 1831 (Vil. 94}: „próbálták tcngertiilra
vitelét borainknak". — Tengertúli (U. o. 294: : „messze gyarmatokra,
tengertúli földre". — E szokatlan összetétel csak Széchenyinél. Vö.
érdemtúli.
Tengeteg, Széchenyinél 1830 (Hit. 210): „Milly szánakozásra
méltók ily állati tengelegek".
Tény. Kossuthnál a Helfi említette hely a következő 1841 (Pesti
Hirl. 24): „Szolgailag készült szó például a németben mind magyar
ban egyaránt borzasztó „Thatsache: tett dolog" — a mi magában is
képtelenség, mert a mi That az nem lehet Sache, a mi „tett" az
sohasem dolog (mi ténynek kezdtük nevezni a factumot)". — Tényleg
praxis Széchenyi 1830 (Hitel 165); „Végre a' dolog praxisába — ténylcgébc bocsátkozott".
Tényleges Kossuth 1836 (Törv. Tud. 188) :

Tenyész—Tarmák___________________ 587
„azt 1805-i törvény nem tényleges (positivus), hanem engedelmező
(permissivusj“. — Toldy Ferencz 1834 (Tud tár 4 : 111), Károlyi Gás
párra hivatkozva, és Széchenyi a mai tényt lettdolo//nak is neveztek:
„a letldoloy, a válságos factum“ (KelN. 112).
Tenyész*. Tényésznedv, tenyészmag, Márt. (1823) „same“ szénái.
Térdelni, Kónyi János 1779 (NySz.). Letérdelni, Kazinczy 1790
(Hamlet 71) és Dugonics 1794 (Jeles tört. igeD sokszori.
Térdszalag, Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 310): „kék nadrágkötő rend".
Térdszék, Baróti Szabó Dávid (1792) . „valamint Láb-szék, zsámoly“ . — Ma: térdzsdmoly.
Terem. Tánrzterem Ttiomasnál 1703 (Franczia, 2:199): tánezos
folyosó; Andrád Sámnelnél 1789 (Anekd. 1:85) ttínezpalota : ,,a’
Neumark nevezetű piatzon lévő tántz-palotában-is el-dugja az ezüst
kalánt". — Ányosnál 1791 Helikoni vir. 102) tánezoló palota: „Tántzoló paloták, ti kedves hcllyeim" ; Sándor Istvánnál 1793 (Ktilf. Lcv.
229): tántzoló szála; Mártonnál (1803 : „tdntz-palota, tántzhríz; ngyanönála (1823) tántzszála". — Olvasó-terem, Jelenkor 1833 (739).
Tárhely, Kónyi János 1774 (linalm. id. 104).
-terhes. Villámlerhes. Fáy András 1829 (Élet Literat. 79i: „el
a' villámterhes felkiáltásokat11; végzetterhes, Kossuth 1842 (Pesti Hirl.
359): „im itt van az adó végzetterhes kérdése",
Tóritvény. A Hierolcx. (1845) szerint „reversalis: térítvény:
recepisse: tértetvény‘\
Terjeszteni. Vargyas 1750 (Phras.) ,aperio“ czikkben : „elöterjeszteni, megmutatni" — Fölterjesztés. Zalamegye Tszt. (1807):
repraesentatio.
Terjesztm ény, Szontágh Gusztáv 1829 (Élet Literat. 146):
„mivel a’ Nyelv az egész Nemzet’ sajátja, a’ terjesztmények elfoga
dása tőle függ".
Térkép, Schnster szótárában (1838) már a mai jelentésében ;
Kossuthnál is igy 1842 (Pesti HirL 724).
Termék. A NySz. csak termék arany összetételbén ismeri MA.
szótárából s nála natnralo a jelentése: Dugonicsnál 1780 (üliss. 54):
am. termő. „Vágj elegendő fát, ha mindjárt terméket". Sándor István
nál 1808 (Sí) már: prodnetum terrae, procreatum.

Terméketlen—Természetszeri
Terméketlen, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2:36). A
NySz.-ban is megvan, de csak a tenyészéketlen alatt. — Sándor Istvánnál
1793 (Lev. 18): ,.Egy fövenyes kopár termékenytelen lapátz mező";
lU. o. 27): „nyomorultabb s termékenytelenebb alig lehet a világon"
Vö. érzékmyielen.
Termelni, Széchenyinél 1828 (Lov. 17 és 46) ugyanez még kiter
meszteni. — Géléinél 1787 (Rob. 126): teremvény. — Terményrajz,
Hanák 1846 (1).
Termény, Geleji Katona István 1649 (Válts. 3 :1091): .Szőlőtévnek nemzeményje a’ vagy terményje, volt tehát, a’ mi a' pohárban
volt"; u. i.: „Es az elsőről mondja, hogy nem iszik a’bol a' szőlőtövnek terményjébbl". — Kincs a NySz.-ban.
Természet-elleni, Széchenyi 1831 (Vil. 20); termeszet-ellentiseg
(U. o. 145).
Természetes, Kászoni János 1647 (Rövid Igazg. 98): ,,a’ Le
szállítás penig a' dolognak természetes belső mi-voltából vagyon".
Ugyanitt (375): „A* magok természetes mi-voltokban, éppen különböz
nek egymástól". Nincs a NySz.-ban. — Horvát Jánosnál is 1763
(Emberi okoss. 424): „meg-ismérheti az ember természetes hajlandó
ságit" és Névtelennél 1792 (A wagy. történet, röv. rajzolattya 45):
„nemzette még egy természetes fiát, Kálmánt". — Versegbynél 1793
(Mi a Poézis, 10) természetesség am. naivitiit; természetiség am. natürliehkeit. (U. 0. 25) természetlenség is. Ez megvan Csázynál is 1724
(Tromb. 05). A NySz.-ból ez is kimaradt.
Természetfeletti, Márt. (1803); ugyanitt: tapasztalásfeletti.
Természetrajz, Bugát 1833 (Orv.) és 1836 (Tscham. 1): „A
természettudomány történeti és elmélyi részre oszlik; amaz természet
rajznsk . .. neveztetik". Előbb természeti história (Földi, 1801), termé
szet történetei Sí. (1808); természeihistoria Márt. (1823), ugyanígy Tzs.
(1835). Ocskovszky János még 1841-ben is természettörténetnek nevezte,
a mi Tarczy Lajost (Athén. 1842:550) arra a megjegyzésre indította
hogy „a természettörténetnél jobb szó a természetrajz“.
Természetszeri, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 16): „az
Cbristnsnak embersege teremptetet, es ezokaert nem . . . lehet min
denütt jelen . . . ebben avagy amaz helybe — egyszers-mind valósá
gos jelen létcllct. . . tcrmcszctszeri valosaga szerint" n. i. (211):
„mig természeted szeri romlotsagodban lévén, az Christus kivől vagy".
— A NySz.-ból kimaradt.

Természetszerű—Testvéries
Természetszerű. A „naturális, naturgemiiss" Verseghynél (Lei.)
lermészetszerint való; Tzs. (1835) természetszerinti; Fog. és Hierolex.
(1845) természetszerű.
Természettan, Bugát 1836 (Tscham. 1): „természettudomány
vagy természettan (Physica)". — Előbb csakis természettudomány s
még Tzs. (1835) is igy.
Természettudomány, Dugonics 1784 (Indák. 1:2): physica.
— Természettörvény Márton István 1796 (Theolog. Morál 762).
Termeszteni, Horvát Jánosnál 1763 (Emberi okoss. 300):
,,A’ szölfi-tfi három szolét termeszt". — A NySz. csak Baráti (MVir. iból ismeri. — FöUermeszicni, Dugonics 1820 (Példab. 165): „Föl-termeszti az aranyat is".
Terület, Márt. (1803) „erdschicht: földterület
Terv, Széchenyinél 1833 (Hid. 27): „részletes terv". — Tervezel,
1839 (Századunk 352). — Ugyancsak Széchenyinél (KolN. 59): „kiter
vezni, mi módon lehetne ezen elemeket annyira kifejteni . . .“ .
Tespedni. Tespeteg, Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2 :197) am.
torposcens. — Tespedség, Széchenyi 1830 (Hit. 124): „apathia és
tespedség“ ; (Tzs. 1835) am. stocknng. — Tespeszteni, ugyanő nála
(Vil. 344): „kilábolni tespesztű tudatlanságibnl". Nem jutott szótárba.
Testállás, Seleji Katona Istvánnál 1649 (Válts. 3 : 810) testeállása: „De még az-is tudattatásra méltó, minérni) sitnsval, teste állá
sával, látszott-légyen a’ Szent Lélek galamb képben". — Sófalvi
1777 (Oecon. vit. XX): „Szép testállású". — Testállás, Bárót! Szabó
Dávidnál 1779 (P. M. 1: 68): „nagy testállása . . . légyen".
Testgyakorlat, Benkő 1791 (Fekete mért. 154) testgyakorlás. —
Kuthy Lajos 1841 (Polg. szóz. 62) testgyakorlat.
Testiség, Medgyesi Pál 1650 (Dialógus Politico ecclesiasticus 179):
„az testiségben merült nyakasok". A NySz.-ból kimaradt. - Emberiség,
eszköziség, isteniség, lelkiség már mind Geleji Katona Istvánnál 1645.
Testőr, Dugonics 1790 (Arany perecz. 356) és 1794 (Gyapjas
vit. 1: 408 8 igen gyakran).
Testvéries, testvérietlen. Az első Kossuthnál 1842 (Pesti
Hirl. 239); az utóbbi: testvéretlen alakban Kisfaludy Károlynál 1829
Három egysz. 1: 5): „átláttam testvéretlen tettedet".
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Testvériteni -Tevékeny

Testvóríteni, Kisfaludy Károly 1829 (Hárm. egysz. 1:5): „ezen
ruha tesh'érenít bennünket". — Széchenyi 1831 (Vil. 162): „különböző
tulajdonú nyelveket testvériteni".
Tét-. Télverseny, Széchenyi 1838 (Lóvers. 130).
Tétel, Piriz Pápainál 1708-ban már „thema" jelentésbon.
Tetemesülni, Széchenyi 1833 (Stad. 196): „idomzaton túl
tetemesültek". — Stad. 200: „tetemesüU kellemekben részesül".
Téteményezni, Baróti Szabó Dávid (1784) játéteményezni.
Tétlen. Érdekes Széchenyinél 1833 (Híd. 58) kártétien, és Kossuthnál 1841 (Pesti Hirl. 105): „ tettlen nyugalom".
Tetszetős, Geleji Katona Istvánnál tetszös, 1649 (Válts. 3 : 493):
,a' Philep Evangélista négy leányjaiban tetszésén be-tellycsedctt".
Tetszetős, Kónyinál 1774 (Mulató óra 15): ,,a’ Grófnak tetszetős és
tisztes szándékában senuni gyanúst nem tapasztalt". Révainál is 1787
(Vers. 261). — Tetszeleg, Márt. (1803): scheinbar.
Tetszhalott, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 139) telszhoü. — Thcmisben (1839 : 95) vélt,hal,ott.
Tetszmény. Terray Károly 1842 (Athén. 2 : 27) a dogmát nevezte
tetszmenynek, Bugát pedig 1843 Szil.) az aspectust.
Tettleg. Széchenyinél (Pol. ez. 2 :689) tettleyezni am. effectuálni.
Tóv-. Tévút, Széchenyi 1834 (Pol. ez. 1:72). — Tévirány (KelN.
122). — Tévnézet, Hetilap 1847 (745): „a magyar íinanczia körüli
tévnézetek".
Tévedezni, Kazinozy 1788 (Magy. Mus. 1:31): „Bátortalanul
tévedsz tekintete".
Tévedsóg, Sándor István 1808 (Told.): „erratio, aberratio,
deviatio". — Széchenyinél is 1835 (Hnnn. 124): „nyomozásiul tévedtségig kínzó habzási közt".
Tevékeny. Mai alakjában már Schuster szótárában (1838). —
Tecéketlen, Kon Pál 1879 (vö. Nyr. 31:79). Az inactivusra Kimoss
1835-ben (GyaL) a tehetlen („nem tehetetlent") ajánlta, Nagy János
pedig 1845-be (Hierolex.) a tevőtlent. Ball. is (1890) különbséget tesz a
tehetlen és lehetetten közt. — Bycn képzésű a foyékatlan, foqéktalan
(vö. fogékony), botléktalan inoffensus, Hierolex. (1845). — Vö. Kár
tévéketlen.

Tevőleges—Tollazat
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Tevőleges, Toldy Ferencz 1834 (Tudománytál- 4:8): „egészen
tevőleges (positi'-us) tudomány11: — Furcsán hangzik Kossuthoil 1841
(Pesti Hirl. 67): „most már tevőlegesen mondhatjuk: hitünkben nem
csalatkoztunk". — (ü. o. 1842:17} télleges is.
Tézgetni, Széchenyi 1831 (Vil. 166): „bátyját kendezi, öccsét
tézgeti". Am. a mai tegezni — Nem jutott szótárba.
Til-. Elvonás a tilos mn.-böl, mint kellem, pir, szór stb. a kel
lemes (kellemös), piros, szoros melléknevekből, noha tilos hajdan tilós
volt. Összetételekre használták: tilhatár, tilmérfold (bannmeile) s az
erdészetben még ma is tilárok. Ball. (1890).
Tiszteleti. Márt. (1823) ehrenmitglied: „beasületbeli tag".
Tisztkor, Széchenyi 1831 (Vil. 56): „sikcretlenül fáradtak tiszt
köreikben". — A német fordításban amtssphaere.
Titoknok, Göböl Gáspárnál 1785-ben (Utazó lelek 70): „ennek
titoknokja Polyearpo di Azvedo elszaladt". — Szatsvaynál Is 1786-ban
(Zakkariás levelei előszó 3). — Dugonicsnál (Szitty. 2 : 9) belső titoknok
am. val. b. titk. tan.
Titokzatos, 1845 (Hierolex.): Ütközni, mystíficare; titknzatos
serutabilis; számtitkozal: kabala,
Tivurnyázni, Andrád Sámuel 1789 (Anekdot. 1:32): „azokkal
együtt a’ szamár árrából vígon tivornyázott".
Tojásdad, Márt. (1823): óval. Ugyanez nála 1799-ben tojáshosszas.
Kagylóddá: muschclförmig (1823).
Toll-. Tolikés Márt. (1803) tnlltsinálA kés. — Tollharcz Kónyinál 1783
(XIV. Kelemen lev. 3h0) toliháború, Bárótzinál 1790 (Védelm. magy.
nyelv. 72) penna hurtz s végül Sándor Istvánnál 1796-ban tollharcz
(Sokf. 4:131): „Az íróknak írásbeli Hartzokat Bessenyei Penna-tsatának nevezte, de minthogy Penna és Kalainns nem magyar, hanem
Deák szavak, talán jobb volna Toll-hartzank, vagy-is inkább Tollashartznsk nevezni11. Ajánlata nem használt, mert Márt. (1803) tollviadal,
sőt Széchenyinél még 1829 ben is (Élet Literat. 11) tolihad, csak
Bajza használja 1830-ban a tollharcz-ut (Válasz Döbrenteinek 8), de
még Udlnata is u. itt. Márt. (1803; penmbajnok is (Fcdcrfechtcr).
Tolihiba Horányinál 1779 (Koporsó épület, előszó) penna-vétek.
Tollazat, Gyöngyösi 1693 (Kemény 3 : 6 : 77) : „Uátszik sok tar
főnek gombos patyolattya, Más föle csapka-is; ’s azok tollazattya".
— A NySz.-ból kimaradt.
-
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Tolmácsjegy—Többség

Tohnácsjegy, Széchenyi 1831 (Vil. 66): „betűk, érzésűiknek
tökéletlen tolmácsjegyei". Nincs szótárban.
Tolvaj-. Tolvajkulcs, Márt. (1799); ugyanő nála (1803) tobajlámpds (blendlateme). — Márt. (1823) tolvajnyelv.
Torlasz, 1839 (Századunk 417): barricade. — Habtorlat, hullámtorlat, Kisfaludy Károlynál (amaz 1823, Vérpohár; ez 1827, A két
hajós). — Jégtorlat, Széchenyi 1833 (Hid. 3). — Kötorlat, Jelenkor
(1:383). — Torlasztani, Széchenyi (Vil. 48): „Tolna vizeit Pestre
to rla s z tja (ViL 140) „törvényeink össze-vissza vannak torlasztva".
Torna, Dugonics 1806 (Szitty. töri. 1: 37): „Valamint csudálomszóbúl lett csuda; úgy lett torlom-gzóbiíl torna. Magyar szó pedig ez
megtorlóm (az az meg tolom, meg-győzöm) Magyarnak kelletik tehát
lenni a' Tornának is, melly szó amabból eredett“ . — Tomajáték,
ugyanő nála 1810 (Cserei 228): „Tomajáték az, midőn két vetekedő
.lovon ülve dárdásson) cgy-mással viaskodik".
Andrád Sámuelnél
1789 (Anekdot. 1: 7ü): „tettzenék néki ez a Kardi-játék (Turnier). —
1865 végén torna-egylet alakul Pesten, e szó mai értelmében. Tornazás, tornászat 1869-ben. Vö. Ny. 33:370.
Tornyosodni, Márt. (1803) aufthürmen. — A nép nyelvéből.
— Feltornyulni, Tzs. (1835); tornyosulni, feltornyosulni. Fog. (1836).
— A NySz.-ban csakis feUomyoződni.
Toronyőr, Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 9): „A toronyőr
éjfélt kiálta“ .
Torzankodni, Széchenyi 1831 (Vil. 278): „nem szabad önbirájokká torzankodni". A német fordításban „sich aufwerfen". — Torzolat,
ugyanő nála (KelN. 130): „a gúny és torzolat legélesebb fegyvereivel
sújtja". Alkalmasint arn. carricatura.
Továbbítani, Széchenyi 1831 (Vil. 300): „semmi felelet, de
továbbíttatíJc a zaklatás". A német fordításban: „wird fortgesetzt11. —
Mai értelmében Dárday Sándortól (P. Thewrewk Emil szives sorai
szerint). — Szótározva Ball. (1881) befíirdem.
Többes szám, Medgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme 131):
„többes számmal mondta volna ki‘‘. — Egyes szám ugyanő nála 1636
(Praxis Pietatis 34).
TöbbBég, Medgyesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 6): „így azert az
Isteni egységben vagyon többség is“. — Geleji Katona Istvánnál is

Többszen'i—Tömöttség
1645 (Titk. 60) „Többség: mert maga égy szól, mint többek felöl*'
— A NySz.-ból kimaradt.
Többszerű, Medgyesi Pál 1650 (Diai. 123): „az Prcsbytcrck
hivatallya-is kétfelé, eggy-szerű és több-szerű". Ugyanilyen kap
csolatban Széchenyi 1831 (VU. 71): „egyszerű vagy többszerű elvekre
van-e állítva". — Többszerűsiteni, Hierolex. (18451 variarc.
Többszörözni. Névtelen 1790 (Dohány-termesztésről való rövid
oktatás 54): „Ezt mind annyiszor kell többszerezni méglen". Több
szörös már Kászoní Jánosnál 1647 (Kiív. Igazg. 132): „nem-is látom,
miért kellene tóbbszeres öszvc-fclcleteknek engettetni". A NySz.-ból
kimaradt. Ugyanez Márt. (1803) csak többrendbeli.
T ökéle te sülni, Banyáknál 1780 körül (Ny. 30 : 473). — Tökélyesedni, Vajda Péter 1835 (Pest. lev. 1: 83). — Tökélyesülni Széchenyi
1841 (KelN. 233): „az emberi nemzet tökélyesülhctcse".
Tökéletlenités, Széchenyi 1831 (Vil. 71): „az egész megrom
lása és tökéletlenitése nélkül*1.
Tőkepénz, Benyáknál 1780 körül (Vö. Ny. 30: 426). — Tőke
pénzes : capitalist Mart. (1803).
Töltemény, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. I. házasa. 114.
vrssz.) : „Mint az hé töltemény majd egyben is omol**.
Tömény, Érdekes képzés : „töményteni ezerszer“ 1719-ben Kájoninál (Cancion. 47). A NySz.-ból kimaradt. — Vö. Lchr Alberttól a
-tdnyi, -fényi képzőről. — Baráti Szabó Dávid 1780 (Pár. Máj. 2 :185):
„És gyönyörű veteményre tömény veszedelmet-hozó Kert**. — Tömény
sósav Schnster 1829 (Gyógysz. Ért. 91.
Tömjén, EUömjénezni Széchenyi 1830 (Hit. 180) „úgy annyira
cltömjéncztetifc: von wcihrauh umnebeln**. Tömjénezkedni. Ugyanő nála
(Vil 63): „civilisatiói praetensióval lömjénezkedő nemzet**. — Egyik
sincs szótárban.
Tömkeleg, Sándor Istvánnál 1793 (Lev. 71): „a Varas magában
egész tömpölyeg, kerengő, csiga-biga labyrinthns**. — Verseghy 1806-ban
(Vö. NyK. 35:226) ezt írja: „Tömpeleg a deák tempe (!) szóbúi sze
rencsétlenül van véve s még a tudós ember előtt is nagyon érthetetlen‘‘. — Széchenyinél 1843 (PoL ez. 1:319): „hosszadalmas és tömkeleges út“ .
Tömöttség, Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. éjtsz. 78): ,,a' többi
testektől ez hetedik különbőz tömöttségé\el“. SzD-nál is (1792).
Szily: Nyclvújit. Szótára folyt
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Tömül ni—Tősgyökeres

Töműlni, Kazinczy 1788 (Magy. Mus. 1:155): Az éjszaki
hegyek' alljaiban össve-tömiiltt repedéses koszirtókba voltak ásva a’
Sírok".
Tönk, A NySz. Gvadányiból (1790) idézi: „ő tengre fog tenni
engem" kifejezést. — SzD.-nál 1808 (Magy. Vir.) szintén megvan:
„tenkre (porrá, semmivé) tenni vkit vagy vrnit". Széchenyinél 1830
(Hit. 79, 88, 180): tenkre hozni, te.nkre jutni, tenkre tenni. De már
(Vil. 254): tönkre tenni. — Tönkre silánylt Helmeczy Vörösmarty tanú
sága szerint (Fátyol titkai 1834:1): „téged minden írói dicsőségeddel
semmivé tesz, vagy a mint a Jelenkor szereti mondani, tönkre silányít“ . — Tönk örvényének szelére jut Kosuth egyik levelében Nyr.
3: 73) és tönk szélén áll, Sim. Hall. (1902).
Törleszteni, A Jelenkorban 1833 (771) „adósság törlesztése" és
1836 (28) leróni is. Fog.-nál még 1842-ben is (Jogt. Mszk.Vamortisalio
am. enyésztéli. Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 2 : 114) eltörlcsztée; az
annuitás pedig (n o. 109) és Fog. (Kér. Szt.) törlesztők.
Törpüini, Széchenyi 1831 (Vil. 137): „szolgaságba ne törpüljiink“. — Törleszteni (O. o. 43): „a kisded nemzetek sorába törpeszt
minket". Ugyanígy (Stad. 131) „terpesztő lánczok". Ez nem jutott
szótárba.
Történész, Peretsenyi Nagy Lászlónál 1802 (Szakadár 142):
„Deseritzi magyar Történetvész (Historicus) írja".
Történetíró, Bárótzi 1774 (Kass. 7: 210, 212) és Benyáknál
1780 körül (Ny. 30 : 476). Dugonicsnál 1806 (Szitty. 1 :4) történetes
am. történész, történetíró.
Törvényeskedni, Thomas 1763 (Franczia, 1 : 205): plaider.
Törvényhatóság, Pápai Sámuel 1807 (Veszp. Tiszt.): „Juris
dictio. Törvényhatóság, mint van ez mindenhatóság, Ható annyit tóvén
mint potis, potens; Jurisdictio pedig a Juris potestást foglallya magában.
A Törvényhatóság tehát igen alkalmatos elnevezés és a Jurisdictionak
tökéletesen megfelel". — Zala Tsztában (1807): törvényhatalom.
Törvényhozó, Márton István 1796 (Theolog. Morál. 763):
„Törvényhozó Hatalom". Barótl Szabó Dávidnál (1792) csak tör
vényt hozó.
Tősgyökeres, Medgyosi Pál 1653 (Hármas jaj. 74): „Amaz
tös g'úkeres, híres neves régi Bathori Família". — Dugonics 1788 (Etelka

1: 22): ..töa-gyökeres eredet". — Tősgyököa ugyanő nála 1803 (Jolánka
1: 694): ..Tősgyökös embürnck mondották a' Régiek azt, kinek Nemes
sége hoszszú üdékre terjedett; a’ mostaniak Tős-gyökeres embereknek
mongyák". - A népnyelvből.
Tőzsde, Márt. (1803) a „börze: a kereskedőknek tanakodó
palotájok". — Fog. 1843 (Jogt. Mszk.) alkuterem.
Tudalom. Széchenyi 1830 (Hit. 917): .Ismereteket: tudalmakat
terjeszteni". Itt am. wissensehaft. — Tudattal, Kazinczy 1820 (Ler.
17 :132) am. tudat.
Tudatos, Márt. (1803) „Perception: tudatos képzet, tndattalvaló
képzet".
Tudor, S. F. (Toidy Ferencz) 1842-ben, Athén. 2 : 495) igy kiált
föl: „Volt tanár, ’s a' szó jó is, szép is. Lett azonban tudor 's már
itt lehetett kérdezni, miért a’ bevett jó és szép szó helyébe mást,
mintán a professzorra úgy is van jó, clcg szép szavunk kettő is :
tanító és oktató. Urak, ne tegyük magunkat e1 fúrás-faragással, e’
haszontalan, czéltalan és csak gyerekes viszketeget eláruló újító vágy
által nevetségessé". — 1781-ben Révainál (Menvkő mivolta A ,):
„A ’ szebb tudományok’ és bültselkedés tudósa'
Túl, mint igekötő. — Túlállitani Széchenyi 1831 (ViL 174) am
.túlozni". — Túlbecsülni (C. o. 54). — Túlcsapongani (Hit. 163). —
Túlesigdzni, 1843 (Pol. ez. 2 r 36). — Túlhaladni, 1835 (Pol. ez. 1 : 108).
— Túlhangozni (Vil. 47) iibertBnen. — Túlpezse.gni, (KelN. 201). —
Túltelítem, Károlyi 1843 (Vegyt. 204). — Túljegyezni, csak Kelemen B.
szótárában.

Túl, névszók előtt. Túlhegyi, Dugonicsnál 1806 (Szitty. 1: 145)
transalpinus. — Túlvilág. Kazinczy 1811 (Töv vir. 54). — Túlbuzgó,
Széchonyi 1841 (KclN. 192); túléberség 1. forradozni; túlérett (L. o. 6);
túlerő 1835 (Hunn. 145); túlbízott (elhízott helyett) (Pol. ez. 1: 309):
túlirányú (unverháltnismassig) (Vil. 320); túlszerénység (Vil. 172). —
Aranynál 1859 (Próz. dóig. 36): túlszabályos.
Tulajdonítmány, Nagy János 1845 (Hierolex.)
Tulajdonjog. Széchenyinél 1833 (Stad. 225): , sajátsági jus“ .
Tulajdonnév, Geleji Katona István 1645 (Titk. 217) : „az Isteni
név köz lehet ugyan az ö teremtett állatival-is, noha nem mind egy
iránt, mert ö néki az tulajdon neve, amazoknak penig fsak . . . tulaj-

Tulajdonos—Tűz
donittatik"; u. i. (478): „Az Angyaloknak légyen-é egygyen egygyen
kiváltképpen való tulajdon nevek . .. nem visgálom". — A NySz.-ból
kimaradt.
Tulajdonos, Benyák 1780 körül (Nyr. 30: 472): „Proprietarius
Dominus: Sajátos Ur, Tulajdonosa valaminek". E szó régi jelentését
1. NySz.
Túlcsapongás, Szontágh 1829 (Élet. Literat. 115): „csak franczia
felülegesség és iúksapongás'-.
Túlkiadás, Nagy János 1845 (Hierolex.): „perissocoregia, supererogatio". Túlkövetelés (Hierolex. 280).
Túlozni, Széchenyi 1831 (Vil. 342): „kivált most, midőn szinte
minden tulaz — túlusapong — a világon1'. Vö. utánozni.
Turul, 1835 (Tzs.) még dőlt betűkkel szedve.
Tüdővészes, 1835 (Tzs.). — Márt. (1803): tüdejeveszelt, Márt.
(1823) tüdőveszélyez.
Tükrözni. Mari. (1803). — Visszatükrözni Tzs. (1835); vissza
tükrözd, Széchenyi 1843 (Pol. ez. 2:11). — Kitilkrödzeni 1841
(KelN. 10). Ez nem jutott szótárba.
Tünékeny, Geleji Katona István 1647 (Válts. 2: 1166): „Protcusnak, tünékenynek és enyiszékenynek lennie nem állatjuk". A NySz.ból kimaradt.
Tüneményes, Dugonics 1803 (Jolánka 1: 2Ó7): „Mi tévő lögyek
tehát: hogy tüneményes képzelődéseimből ki tanulhassak".
Tünet. Páriz Pápai (1708): „Tünet, Lclcklátás: EmpuBa". —
A NySz.-ból kimaradt. Dugonicsnál van: egylünetii is 1798 (Szerecs.
2: 255): „Tüz-viz-akasztófa-pallps awagy kerék egytünetúek előttünk".
Tűnni. Széchenyi 1830 (Hit. 180): „várja a jövedelmek előtünését". — (U. o. 215): .szebb fényben elötüntetni“. — Ugyanő nála
1834 (Pol. ez. 1: 61): „új akadály elötünteior". — (U. o. 35): „a kapi
tány kitüntető bátorsága". Ara. „kiváló". — Kossuthnál 1841 (Pesti
Hirl. 2: „kitüntetés" helyett megtiszteltetés.
Türelem, Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1: 461) tiiredékenység is.
Tűz-. Tüzjáték Kovács János 1746 (Hadi exerc. 51): „németieknek
titkos fogási vannak, mind a’ mulatságos Tüz-játékban.“ Márton Istvánnál is 1801 (Német rúd. Sztr.). — Ugyancsak Mártonnál van : lűzlárma,

Tűzálló—Újság
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tüzgolyóbis. — Márt. (1803): tűzijátékot, tűzjel. — Tüzputak. tüztenger
Baróti Szabó Dávid 1786 (Verek. 2: 75).
Tűzálló, Márt. (1803) tűz kiálló: feuer-bestándig és feuerfest.
Tüzérség, Tanbner Károly 1841 (Mértan, 4) : pyrobolaria.
Tüzetes, Kossuth 1843 (Pesti Hirl. 515 : „az országvédelmi rend
szer tüzetes portractatiója".
Tűzoltó, Barótí Szabó Dávidnál 1784 (SzD. 25) tüz-alutó, de
1786-ban (Vers-koszorú 2: 75 és 133) tűzoltó. — Márt. (1803; feuerlciter: tűzoltó-lajtorja.
Tűzvész, Megvan MA.-nál „ignea procella" jelentéssel. Ellenben
Márt. (1803) tűzi veszedelem. — A NySz.-ból kimaradt.

U.
Udvarias, Mikes Kelemennél (62. Iov.): „jót nevettem a kéd
udvaros köszönetén'1. Ellenben Kollárics 1764 (Philoth. 167) „udvarias
emberek1'. — Sl.-nál 1793 (Lev. 345) „ők felettébb udvariak, höflich".
— Márt. (1823) udvariságlalan; s még Kölcseynól 1833-ban is Így.
(Orsz. napló májas 23). — Tsz. (1835) udvariatlan.
Ugrány, Márt. (1800): Jacolus, Springer, Erdbase. — Való
színű, hogy Földi kéziratából vetto, mert ezt forgatta (vö. e szótá
rának előszavát).
Ujdoni, Kónyi János 1774 (Mulató óra elölj. 6.): „noha tsiklandős újdoni magyarságomnak furgentzségével előre kérkednem nem
illik is“ . — Ujdon llaróti Szabó Dávid (1784).
Újonczolat, Dugonics 1800 (Római tört. 74) tyrociniuin
U js ág : zeitnng. Thomas János 1763 (Franczia nyelvm. 2:5 és
2 : 212): „Gazette, nyomtatot njság".
Farkas Jánosnál 1771 (Ungariseke Gramm. 432) és Magy. Hirrn. 1780 (Előre való tudakozás). U. i.
(504): újságíró is ; ezenkívül Magy. Ilirm. (1786: 2): „Ne gondold
szivem, bogy az Ujság-irókban olly bőv mértékben laknék a' szent
Lélek ereje, mint a’ Papokban". — Újságíró helyett Uajnisnál (Vö.
Kreszn.) hírközlő.

Ujsigszomj—UtAsitani
Ujságszomj, Széchenyi 1831 (Vil. 165): „korántsem ujságszomjból“ . — Nem jutott szótárba.
Undor, Mészáros Ignácz 1772 (Kartigám 145): „undor állatok".
Talán sajtóhiba „undok" helyett.
Unokatestvér, Márt. (1803) geschwisterkind
1799-ben „két testvérektől származott gyermekek".

Ugyanő nála

Uralom, Záborszkynál 1841 (A Pesti Hírt. elleni gyanúsítások:
37): „a jog s igazság uralma az emberiségnek az anyatermészettől nyert
birtoka”. — Jablanczy azt kérdi tőle (Adat. 75): , vájjon domiuimnot
vágj' dominatiót akar-e érteni rajta V“
tírhölgy, Fáy András 1839 (Bózavir. 1 : 12) és Kossuth 1841
(Pesti Hirl. 105): „Pesti úrhölgyek szép koszorúja".
Urodalom, nemcsak domínium, hanem regmm jelentésben is
használták. Névtelen 1792 (A magy. Tört. röv. rajzolattya 55): „Béla
urodalma alatt született tehát a’ Magyar Kantzellárius". — Még Széche
nyinél is (KelN. 60): „a minden szenvedelmekből kibontakozott észnek
urodalmi köre", ürodalmas, Márt. (1803) „Urodalmas Gróf: Marquis".
Uszály, Dugonicsnál 1798 (Szrcs. 1: 223) a „schleppe": huzalék.
Uszékony, Geleji Katona István 1645 (Gramm. 2:36): „ha jó
szó : fázékony-, miért nem uszékony, futékony".
Utalni, Márt. (1803) utalni am. sich auf etwas beziehen. Mai
értelmében Fog. (1836).
Után-. Utánnyomat Márt (1803): másodszori nyomás, újra való
nyomás, de a nachdruclcer; utánnyomlató. — Ulánragaszlék, Széchenyi
1843 (PoL ez. 1:458).
Utánozni, Széchenyinél 1830 (Hit. 25) még utánnazm, de már
(Vil. 333, 348) és 1833-b"an (Stad. 112) utánozni.
Utas: viator, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majors.1 162):
„Sokszor az útasok-is nagy károkat ejtenek a' kis Törzsökben".
Dugonicsnál 18é0 (Kém. tört. 301) „viatores: Főhetne talán őket
Útazóknak-is, Úíasiflá-nak is mondani".
Márt. (1803) utazó.
Utasítani, Medgycsi Pál 1636 (Praxis Pietatis 930): „hogy
sokakat az Evangéliumi igaz tudománynak vetelere iUahitsanak". Ugyanő
nála elutahit 1640 (Szent Atyák Öröme 334). — Teljesen egyjelentésű
vele Geleji Katona Istvánnál a hasonlóan képzett ügyéhít 1645 (Titk.
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2fi): „őket oda alá igazítom és űgyehitem". L. NySz. — Utasítani,
Bárótzinál annyit is tesz : értesíteni (Kassandra 6 :157): „ki utasít
hatott tégedet olyan jól állapotom felöl”. — Utasítás: adress, Magy.
Ilirm. 1781 (80). — Utasíivány, Jelenkor 1833 (211): „Dedcl ur utasitványi békések ugyan, de végegyezés megkrtttetésére nincs fel
hatalmazva". — Elutasítani mai jelentésben már Kazinczynál 1793
(Lessing mes. 89, ford. Aszalay J.): „Az elutasított Farkas más Juhásxhoz ment". — Visszautasítani: visszaküldeni, Névtelen 1792 (A magy.
Tört. röv. Kajzolattya 32): ,,e’ két Ízben meg-tsalatkozoít, és haza
viszsza utasittatott".
Utazni, Ueleji Katona István 1645 (Titk. 321): ,,a’ követnek
tselekeűete és mondása az étet elutazónak, és követségben kőidének
tulajdonittatik", és u. i. (484): „Kopár helyen keresett azért itt-is
igen Enyedi búvóhelyet, és tsak híjában himezett-hámozott, ’s utazott,
mutatott cgy-felé is, más-felé is“. Nála tohát am. utasítani, utat mutatni.
Megvan nála 1645-ben is (Válts. 537): „De hogy ne láttassunk felelet
netkiil őket töllíink ol-iitaznunk". Ugyanezen jelentésben 1647 ben is
nála (Válts. 2:1033 és 1235). — Teljesen mai jelentésben és alakban
van ezen ige 1646-ban (Temetési Pompa Melly . . Bethlen Péternek . ..
el-takarittatásáig, celebráltatott'): „Ez szomorú utazásnak utolsó nap
ján . . . tött Prédicatiója Szatthmári L. Miklósnak". — Pósaházinál
1669-ben „utalni, hivatkozni, idézni" a jelentése: „Sozomenus is
kire másfelől kalauz utaz, nem írja azt" (Igazs. Istáp. 328).
Kájoninál 1719 (Cane. Aj lev.): „az akkori utazás bajos volta"’. — Csúzinál
1723 (Zeng. sípszó 621): „az Emanzba mendegélö tanétványok: uta
zót'. — Dugonicsnál 179,(Szrcs. 1:382) elutazni, ellenben 1808-ban
(Szitty. 2:5 és 249) elútal, visszautal-1 Ír. — Körülutazni: uinreisen,
Márt. (1803). — Thornas Jánosnál 1763 (Pranczia nyelvin. 1:182 cs
2: 30) van utazó ruha, utazó láda is, sőt ugyanő nála ugyanitt (2 : 71)
elutazni is: „az elmúlt héten utazott ő el".
Útfóliség. Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 2:34) útféliségek am.
„gemeinplatze".
Útkör, Szécheuvi 1831 (Vil. 178): „ne jelelnénk ki a változások
útköréi". — Am. „irány és terjedelem együtt". — Nincs szótárban.
Ú tlevél, Halain. Tisztiszótárában is (1806) már így van.
Utó, Széchenyi 1833 (Stad. 103): „utóim nincsenek". Ma: utód.
— Dugonicsnál is 1790 (Arany perecz, előszó): „emlékezete Utóink
nál is Oszlopra metszettessen".
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Utó—Ügyes

Utó-. Utófájdalom, Szeli Károly 1777 (Bábamesterecg 82, 85, 86);
utóőr, Dugonics 1806 (Szitty. tört. 2:229); utókor, Kisfaludy Károly
1821 (Az élet korai).
Utóirat. ülóiráis, Dugonics 1794 (Jeles tört. 1: 43, 44). — Előbb.
1793-ban Márton Istvánnál (Phaedr. 360) és Mért. (1803): utólirds. Verseghy (Vö. NyK. 35:228) levéltoldalék-nsk akarta nevezni.

Üde. Fölüdíteni, Verseghy 1806 (Aglaja 84): ,,a’ csupa példával
feliiditik benned az ingert". — Tea. (1835) még dőlt hetükkel.
Udvlelde. Széchenyi (1843) ily czimíí munkája előszavában
ckkcp indokolja : „VValhalla az eszmét tán érthetőbben kitette volna.
Én azonban Üdvleldét egy kis megszokással szintolly érthetőnek és
e’ fölött magyarosabbnak és csinosbnak is tartom, mint a három n-val
bővelkedő Walhallát. Mások a következő kitételeket hiszik jobban
megfelelőknek: diadia, nyugda, emlékde, csöndé". — A Pesti Hirl.
(1843 : 202) így élezelődik : „Most jelent meg gróf Széchenyi István
legújabb munkája, Udvlelde czim alatt. A könyv ezimet illetőleg sza
bad legyen megjegyeznünk, miszerint a nemes gróf igen nagy elő
szeretettel látszik viseltetni az újmagyaros da de suffixum iránt és
sokan is csodálkoznak azon, hogy új év óta a Jelenkor — ad nor
mám csónakda — illy ezimet nem visel: Jelenkorda (mi annyit is
tehetne: a jelennek kordája}".
Üdvlövés. A „salvc“ Márt. (1803) száivélövés; Márt. (1823)
köszöntő lövés; Tza. (1835) üdlövés; Ball. (1847) üdvözlővés ; Vajda
Péternél 1834 (Legszebb leány 122); iidvözletlövés, végre Fog. (1848):
üdvlnvés.
Ü gy. Széchenyi 1838 (Lóvers. 42) a , geschaft“-et ügynek akarta
nevezni; előbb pedig 1831 (VB. 275) ügyelet-tél akarta a mai üzletet.
kifejezni.
Ügy-. Ügylevél, ügyviselő. Márt. (1823) geschSftsbrief, geschSftstrager; ügybarát, Széchenyi (PoL ez. 2: 462); ügyül, Szirmay 1806
(Gloss.): ügyvitel, Századunk 1839 (604): ügyvisdet, Széchenyi 1835
(PoL ez. í : 115). UtyfLaruJo
Ügyes, Márt. (1803) „appollation: ügyes folyamodás valamelly
törvényszékhez".

Ügyelni—Üzlet
Ügyelni, Szontagh Gusztáv 1829 (Élet literat. 106): ,,E' szerént
a’ Specnlálónak . . . tisztében áll . . . azokra fel is tigyelm".
Ügyész, Baráti Szabó Dávidnál is 1786 (Versk. ISI) „Ügyész.
ügyfolytató, prókátor". Valószínű, hogy a Magy. llirra. ugyanezen évi
folyamából kerülhetett hozzá ; ugyaninnen veszi fel Baróti a követ
kezőket is : gyönyörködd?, m, erköltsédemény, költőnek (román), késirovány, laplag.
Ügyészség, Baróti Szabó Dávid 1791 (Paraszti Majors.1,
67): „Ügyészséggel hamis pénzért lelkét is eladni . . . jobb-e ?"
Ü gyködni. Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1:335) ilgykedés am.
„geschaftigkeit", sőt ugyanily forma jelentéssel ügyügykedni is (U. o.
396, 398). A Pol. progr. tör.-ben pedig (9): „kiszépiteni ügyügyködik
a haza bűneit". Itt inkább am. „igyekszik".
Ü gyvéd, Márton Istvánnál 1793 (Phaedr. 463) ügymente; Márt.
(1803) ügybiztos.
ülep íteni, Baróti Szabó Dávid (1792); u. i. leülepíteni is. —
Molnár Jánosnál 1777 (Fiz.) ülepeszteni: praecipitarc.
Ülnök, Ráth György 1853 lliv. Msztr.) „gerichtsheisitzer: tör
vényszéki ülnök".
Ültetm ény, Kónyi János 1775 (Az első hajós 13): „Az ültetmény és palánta körül ismét hasonló palánták nőnek". — Ugyanő
nála ültetvény is 1792 (Elinefuttat. 5): „Ültetvénynyel körülvett szép
árnyékos forráshoz ért“ .
Üregeim . Álüregelni, 1835 (Tzs.).
Ürülék. A Társalkodóban (1834:397) az „excrementum: üríték,
emésztek".
Ütem. Bugát 1843 (Szh.) ezt mondja a „közkép", szónál. „num
non posset typus in omni sna significatione per ütem adhuc optime
exprimi?" - Mai értelmében Aranynál 1856 (Üj M. Muz. 448).
Ugyanott ütemezni.
Üvegház, Márton József 1803 (Szt.); ugyanő nála (1799) üveg
huta ÍB.
Üzelem, Hierolex. (1845): „iüdözelem, űzetem am. perseentio".
Üzlet, 1841 (Athcnaoum I ; 104) geschaf't.
M. Korm. Lap 1850 : 307.

Üzlet-igazgatóság,

Vad-ember—Vagyonbukott

V.
Vad-ember, Lelki Farad. (1700. Aa3 hátlap): „Porsiában fene
vadembereknek hirdetted". — A NySz. bél kimaradt. — Kármán József
nél 1794 (Uránia 3:98): „ Vadistenek (Faunus)“ .
Vád-. Vádírás, Márt. (18C3); ugyanő nála (1818): puneta accusationis: a vád pontjai. — Vádtanársos, Andrád Sámuel 1789 (Anekdot. 1:111): „egy vád-Tanátsos (Criminal-Rath)".
Vádlóiéi már
Pestm. Tiszti szótárában (1806). — Vádesel, Vajda Péter 1835 (Magyar
Nyelvtud. 12) accusativus. — Széchenyi 1843 (Pol. ez. 1: 331): „mielőtt
a vátUények teljességgel leleplezve nincsenek".
Vágány. Fábchichnál, Guzmicsnál (vő. pihent/) a vágány am.
eaesnra, mire Arany (M. Muz. 1856:449) megjegyzi: „ha aesthetiknsaink tudnák, milly nem aesthetikai fogai mai köt össze népiinka „vágány “
szóval, bizonyosan nem használnák". — „1868-ban Tarkovics Józsefiéi
— mondja Pázmándy Dénes iMagyarország 1902. VII. 12) - feltaláltuk
a vágány szót. Lónyay miniszterelnök kiadta kettőnknek Bécsben. a
Rankgasaei palotában, a magyar Keleti vasút engedélyezési okmányát,
hogy azt fordítsuk le — angolból... Az okmánynak minden sorában
előfordult a rail szó, melyet akkor magyarul sínnek neveztek. Tarkovics
már vagy ötvenezer leírta a sínt, mikor egyszer felbuzdult benne a
szittya vér. — Hát nem tud e helyett egy jó magyar kifejezést ? — Nem
én, de gondolkozzunk kissé, keressünk egy magyar szót! — S keres
gettünk emlékezetünkben. Én visszavarázsoltam a kocsiút ősrégi
csapását s ebből ajánlottam a csapány szót. De Tarkovicsnak inkább
tetszett a bevágás fogalma és ő ebből formálta a vágányt. Másnap
már ki lett nyomtatva az engedélyokmány, pár napra rá elfogadta
az országgyűlés, szentesítette ö Felsége. Tőrvénynyé vált. Senki se
kifogásolta a mi műszavunkat'. — Hát ez mind igen szép, de egy
bökkenője mégis van, t. i. az, hogy a „Geleise“ -ra már 1843-ban
megvolt Ballaginál a vágány.
-vágy. Bosszúvágy, rangvágy, Márt. (1823); haszonvágy, Széchenyi
1833 IStad. 43); tudvágy, ugyanő nála 1835 (Pol. ez. 1:94): czimvágy, Tzs. (1835); Aranynál (Elv. alkotni.) rsillvágy, (Aristoph. 273)
békevágy.
Vagyonbukott;, Fog., Hiv. Mszt., Hicrolex. (1845). Előbb „bukást
szenvedő, bukott, vagyonvesztett, vagyonafogyott". Afféle csonkítás
ez is, mint az elmeháborodott stb.

Vagyonos—Vallásosság
Vagyonos, Kovács János 1742 (Gontinuat. a niagy. Krón.
2:51) „meg engedtetett, ha vagyonos okai lennének, ezzel magát
mentené.* Itt a. m. igaz, valódi. — Már Kónyinál 1774 (Mulató óra 25)
a. m. possessivus: „az én Atyám ollyan vagyonos ember vala*. —
Széchenyi 1831 (Vil. 128): „ Vagyonosaira a legnagyobb rész*. Nem
jutott szótárba. — Vagyonositani. (Vil. 217): „Nemzetiesen vagyonositott színház.*
Vakbnzgó, Medgvesi Pál 1636 (Praxis Pietatis 121): „Nem
valami vakbuzgóságból tselekedtc azt Jacob*. A NySz.-ból kimaradt.
Szótárilag csak Márt (1799): aberglSubig; de fanatismus (1803) ugyanő
nála: vallásrajosság.
Valahai, Széchenyi 1830 (Hit. 179): „mennél bizonyosh a valahai
visszafizetés*. Am. majdaniképzésére nézve olyan, mint néhai. Nőm
jutott szótárba.
Válasz-. Válaszüresség, Verseghy 1792 (Magy. Mus. 2:24;:
„Ámde nagy-is két Taillag között a' válasz-üresség*. — Válaszhártya,
Márton István 1801.(Német rúd. Sztr) zwerohfell; Márt. (1803) kereszthártya.
Ma: rekeszizom.
Válaszolni, Kovács János 1742 (Continuat. a magy. Krénik. 32):
„oll punktumok proponáltattak, mellyekre váloszolnyi hatalmokban
nem lévélt*. Vargyasnál is 1750 (Phras.) respondeo. — A NySz.-ból
kimaradt.
Választmány. A „depntatio* Pestm. Tiszti szótárában erede
tileg választmányra volt fordítva. Erre azt irta Révai: „Ments meg
Isten a választmánytól*. (Vö. NyK. 35 : 200).
Választottság, Széchenyi 1830 (Hit. 28): „több személyből
álló választottság“. — (Vil. 290): választottsági ülés.
Vállalkozni, Geleji Katona István 1636 (Graduál 142): „neki
vállalkozám és Istent hiván segitségfil coutinualni kezdem".
Vallásosság, Márton István 1796 (Theolog. Morál 860): religiositas: ugyanitt (768) vallástalanság is; vallásforma n. i. (767); vallásszabadság Márt. (1823). Vallásháború, vallásügyminiszter, Jelenkor
1833 (707 és 776). - VaUásositani Márton István 1796 (Theolog.
Morál 721): „a’ Kegyesség nem egyéb, mint Vallásositött, vagy a'
Vallással összeköttetett Virtus". — PP., Márt., sőt még Zala Tsztára
is a „fassiót" vallásnak nevezték.
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Vállazat—Vau szerencsém

Vállazat, Kovács János 1746 (Hadi exerc. 17): ,,a' kiálló bástya
vállozattya fúl flgurájjára tsináltatik"
Válmány, Mannó 1842 (Orv. Gyógysz. Vegyt. 293).
Valódiatlan, Hierolex. (1845) irreális.
Valósulni, Kisfaludy Károly 1823 (Tollagi 1:16): „az bús ómen
vala, mely most valósulni készül". — Megvalósodni, Szontagh Gusztáv
.1829 (Élet Literat. 125): „S mivel minden kifejlés ellenkező erők’
viszonbatásai által valósodik meg".
Valószínű. Erre a mintára van Széchenyinél áldásszinű, helyesszinü.
Valótlan. Már Prágainál is 1628-ban (Serk. óra 9311: „ki akarná
dolgot az cgcn alhatatlannac, romlandóimé, valótlannac állatna lenni".
— A NySz.-ból kimaradt.
Válrokonság, Wesselényi 1833 (Balitéletek 125).
Váltani. Be igekötővel Márt. (1803) einwechseln; visszaváltani
(u. o.) einlősen.
Váltószög, Dugonics 1784 (Tudákoss. 2:29): angulus alternus.
Változvány, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti Majors.2 311):
„most, tiszta Smaragdok Látszatnak begyeket tsuda változvánnyal
el-ülni“ .
Váltságdíj, Márt. (1823) lösegeld. — Előbb csak váltságpém.
VttUságbér.
Vámszedö, Márton József (1799): mautkner. — Előbb vámos.
Ugyanő nála (1823): vámőr.
Vándor, Geleji Katona is használja 1649 (Válts. 3:1082, 1168):
„némellyek individuum tagúmnak, meg-osztatlan vándor lévé állatnak,
hívják"; és: „sem testnek nem mernek mondani, hanem tsak valami
communis substantiának, a’ vagy vándor IndividuumnakA NySz.ban nincs.
Vándor-. Vándorbot, vándorcsillag (plánét) Márt 1803).
Vándorolni. Sándor Istvánnál 1793 (Lov. 379) „auswanderer:
kiköltöző“.
Van szerencsém, Bessenyei György 1773 (Szent Apostol
Tamás előszó As) : „Van szerentsém itt egy Németből tett fordítást
magyarul az Olvasó eleibe tenni". Bárótzinál is 1774 (Kassándra 3 :113).

Váradakmi—Véd
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Váradalom, Nagy János 1845 (Hierolex.): „beueficium expectativum'. Egy szótárunk sem ismeri. — Am. váromány.
Varázs . Varázssíp, Kónyi János 1797 (Dafnis 123). — Varázsjáték, Kisfaludy Károly 1825 (Tihamér 15) és ugyanő nála 1823
Tollagi 1:14) varázsvessző is; varázsszín, Kölcsey 1832 (Orsziggy.
napló deczemb. 27); varázserő, ugyanitt 1833 (febr. 28). ■ • Varázslói,,
Kisfaludy Károly 1825 (Óhajtás): „Egy varázslat, bár havaz künn,
Vissza hímzi nékem".
Várkert, Kisfaludy Károly 1827 (Vigj. 1:7): ,.a váxkertbcn
elégtételt ád“ .
Városliget, Kisfaludy Károly 1828 (Csalódások 2:6): „A város
ligetben találkozóm vele".
Varrány, Bugát e szava helyett SI.-nál (Told.) tartomány
Fog. (1836) pedig varrat.
Varromány. Geleji Katona Istvánnál 1645 (Gramm. 2:25)
„ha szép szók lélemény, gyűjtemény . . . miért nem ezek-is: szerze
mény . .. küldemény . . . fiazmány . . . hozomány . . . varromány".
Vaspálya. Századunk 1838 (250) és 1841 (Pesti Hirl. 640).
Vasút, Haszn. Mulats. 1829 (1:393): „I’est és Buda fővárosok
nak képe, Rákos mezejéről véve, az ugyanott próbára felállittatott
Vasútnak rajzolatjával".
Váz, Széchenyinél 1831 (Vil. 2) már mai értelmében: „rendszeres
vázát munkámnak elő nőm mutathatom11.
Vázlat, Széchenyinél 1834 (Pol. ez. 1:47): „a gőzhajó vázlata
egy kissé nagyon is inegrázódott". — (U. o. 69): „a hajó-vázlat nincs
arányban az erőmüvekkel". — Ma a hajó vázának mondanók.
Vázrajz, Széchenyi 1830 (Hit. 39): „fbldbirtokosink állapotának
vázrajza''. — Alkalmasint DÖbrcntei szava.
Véd, Baróti Szabó Dávid 1780 (Paraszti Majorság 2:117): „nem
indul Véd nélkül soha". Ugyanezen évben Dugonicsnál is (Uliss. 20):
„Tehát ily rossz vedben van itt az árvaság" és (207): „Mint jnhok,
véd nélkül halni ne mennyének". — Védlet, Kisfaludy Károly 1823
(Magányos sir): „Honja hősi védletéré'. — Védtelen, Kisfaludy Sándor
1816 (Mind. Műnk. 4: 69;: „ott lesben áll a gyilkos és orozva csap
le rókaként a védtelenre" ; védetten, Baróti Szabó Dávid 1794 (Paraszti
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Véd—Véges

Majors.8100): ,,a’ Juh, melly védetten, . . . Farkasnak tseleit nem tudja
kerülni'1.
Véd-. Vértannal, Mirt (1803); védfal, 1819 (Theodul estéi IV)
védúr Döbrentei 1814 (Érd. Mus. 1:117); védesapat, véderősség, védcsíkot, védfal, védfegyver, védirás, védgát, védör, védsáncz, védszent.
Márt. (1823); Kisfaludy Károlynál 1823: védpaizs (Pálma Cipr.), védtorony 1829 (Budai iurcxj.); védsereg, Jelenkor 1832 (7); rédcgycsület,
1842 (Athén. 2 : 255); védszárny, Jablanczy 1842 (Adat. 88).
Védelem. Névtelen 1737 (Boldog Halálnak Hajócskája 12):
„Szent matériája oltalma ’s védelme".
Vódemény, Verseghy 1806 (Aglaja, Györgyinél: „De mivel
átlátom, hogy tar védeményem az olyannak szivét le nem csillapítja".
Véderő, Széchenyi 1831 (ViL 310): „nagy befolyású a nemzet
gazdaságára s véderejére“ . — (Vil. 86): „Magyarhon védereje".
Védv, Jablanczy 1842 (Adat. 163 és 233) argumentum. Vö. ismérv.
Védvám, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 113): „védvámrendszer" és
1842 (Pesti Hirl. 59): „magas védvámok oltalmaznak".
Vég-, igenevek előtt Végpályafutás, Listi László 1653 (Magyar
Mars 12:5): „Vérek ontásával, s vég-pályafutással sokan meg-holtanak volt"; végbucsuzás, Németh Antal 1776 Trója királynéi 34);
véyküszködés, Czirjék Mihály 1785 (Érzékeny levelek 42); véypusztulás,
Baróti Szabó Dávid 1786 (Verskoszorú 1:15); végromlás, Baráti Szabó
Dávid 1794 (Paraszti Majors.8 253); végenyészet, Kisfaludy S. 1801
(Mind. Műnk. 1:130); véylehelet, Kazinczy 1811 (Töv. vir. 28); végcsapás, Kisfaludy Károly 1825 (Élte 3); végbomlás, Kisfaludy Sándor
1832 (Mind. Műnk. 3:40). Egyéb összetételei: véghatár, Listi László
1653 (12:120): „Istennek ostora Soknak véghatára"; végbeszéd', végbúcsú, végezelKájoni János 1676 (Oantionale catholicum 668, 385);
végéra, Medgyesi Pál 1636 (Praxis pietatis 876); végpercz, Kisfaludy
Károly 1825 (Élte); végpanasz, br. Amadé László 1750 körül (Öles.
Könyvt. 309:273); végcsók, Baróti Szabó Dávid 1786 (Verek. 1 :154);
végsugár, Kisfaludy Károly 1819 (Ilka 2:3); végszótag, Márt (1803);
végbetű, Márton István 1794 (Görög ny. 71); végveszély, Baróti Szabó
Dávid 1803 (MVir. 98).
Véges, Geleji Katona István 1647 (Válts. 2:876): „a megditsőittotósnok ajándéki a Christus testében nem végctlcnek, hanem végesek".
A NySz. is idézi ugyaninnen, de a „mértékes" czímszó alatt

Végeződók—Vélelem
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Végeződók finis, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1244). Sincs
a NySz.-ban.
Véglegesíteni. Kelemen Béla szótáriban (1897) már megvan.
Végok, Medgyosi Pál 1G36 (Praxis Pietatis 651): „az Vég okokaik,
mellyékért szereztetet, Nagyságos voltokban". A NySz.-ból kimaradt.
Végrehajtani. Végrehajtó, Goorch 1806 (Ilónnyi törv.) és Márt.
(1818): „exeqnens". — Széchenyinél véghezhajtás is :Vil. 63): „önts
tüzet ereinkbe véghezhajtásra". Alkalmasint a „véghezvitel" hatása alatt.
Végrendelet. Kisfaludy Sándor 1806 (Műnk. 8:683) testamentomra a végső rendelést ajánlotta; Zalamegye azonban (Tszt. 62) a
végrendelést fogadta el.
Végezéses. Kászoni Jánosnál 1647 (Rövid igazg. 172): „Törvé
nyes avagy végezéses". — A NySz.-ból kimaradt.
Végsőség, Széchenyi 1830 (Hit. 242) „a végsöségeket s tulságokat gyűlölöm". Ma : „szélsőség".
Végzet, Dayka Gábor 1791 (Titkos bú), végezet am. fátum „uj lest
hány a végezet". Ugyanígy Mcdc Pálnál 1791 (Kazinczy llelio. vir. 104):
„Vad végezet! be hirtelen rohansz és véltelen". Kazinczynál végzés
még 1811-ben is (Töv. vir. 29): ,,a' bit a’ Végzés hazád’ határitól
oly messze messze el-tola". — De ugyanő nála végzet: határozat is,
beschluss 1811 (Töv. vir. 18): „Zeus bennünket szerete A’ midőn
szent végzete A’ vizekbe szöktote". — Végzetterhes, Kossuth 1842
(Pesti Hirl. 359); balvégzet Petőfi 1842 (K. Vilmos barátomhoz):
„Katonának száműzött balvégzetein".
Vegy-. Vcgyelem, vegyrokonság, Mamié 1842 (Orv. Gyógysz.
vegyt.); vegybomlds, vegysúly Károlyi 18í í (Vegyi 2 és 10).
Vegytan, Márt. (1803) „tcstalkattudomány, test oszlató mester
ség", a chymist pedig „testalkat-vizsgáló". — A vegytan nevezet ellen
felszólalt Dr. Spéoz, Becsben a chemia r. tanítója, mondván, hogy ép
°Uy joggal választannak is neveztethetnék. „Miért akarunk hát a
jó régi chemia helyett mással még pedig rosszabbat élni". (Századunk
1838: 799).
Vélelem, Kassai József 1816 (Szókönyv 5. csomó) „Vélelem:
opinio (Tételek a Magyar Lctzkékből 181415) sient él, élelem". Tehát
már 1815-ben megvolt.

Vélekezet—Versenyezni
V éle kezet. Kovács Jánosnál 1742 (Continuat. a magy. Krón.
135): „mivel mind ollyas vélekezettel valának a' békességnek szeretetitül viseltetvén“ .
Véleményezni, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 52).
Vény, A „recipe" Márt. (1803) ezerczédula; Tzs. (1835) orvosi
rendclmény; Kunosa 1835 (Gyal.) yyóyyiral.
Vér-. Vérbosszú, vérözön Márt. (1803). — Véredény Benkö 1791.
(Fekete Mért. 21). — Vérmező Baróti Szabó Dávid 1786 (Verek, 2 : 29).
— Véráldozat Kisfaludy Károly 1820 (Kém. Sim. 1:2). — Vémász
Vörösmarty 1834. Arany is él vele. — Vérzivatar Széchenyi 1830
(Hit 230) „Brittannia s Francziaország vérzivatarjai“.
Vórbő, Fogarasi 1845 (Szt.) plethorisch; Bugátnál ugyanez
vérmes; Tzs. (1835) „blutreiclT : bővérű.
Vérér, Geleji Katona István 1647 (Válts. 2: 623): „a’ vér erek
testében meg-szakadoztanak". — Kincs a NySz.-han.
Vérfürdő, 1790 Szeitz Leó: Trenck, Mérö-serpenvö 68 és Név
telen 1792 (A magy. tört. röv. rajz. 31): „le-rontottak a’ keresztény
templomok, vér ferdébe fördottek a lelki atyák".
Vérkeringés, Márt. (1803) eireulation.
Verőér, Csokonai 1803 (I)orotya 1. k.) : „S éledvén az által a'
szív verő-ere“.
Vers-. Versmérlék Magy. Museum 1788 (1: 366): „Görög ’s Deák
vers-mértékre iró Magyar Poéták". Horváth Ádáinnál is 1791 (Legröv.
ny. éjtsz. IX.). — Versnem Csokonai 1803 (Lilla előb.): ,,a' dalok mind
azon egy versnembeu vannak csinálva". — Versforma Kölosey 1826
(Bírálata Körner Zrínyijéről).
Verseny, Széchenyinél 1828 (Lov. 34) pályafutás; (U. o. 37)
verspuló ló ; (1J. v. 65) versentfutás; (ü. o. 56) versfulás; (U. o. 99)
versenyzés, noha már ugyancsak 1828-ban „Pesti Lóversenykönyv
Széchenyitől és Döbrenteitöl. Ugyancsak Széchenyinél 1830 (Hit. 72
és 217): versmyezés és versenyfutás.
Verseny-. Versenydíj és versenytárgy Széchenyi 1831 (Vil. 325
és 13). Egyik sem jutott szótárba.
Versenyezni, Geleji Katona István 1645 (Válts. 1: 426):
„Mert azt, egy tudós keresztyen sem hívja kételkedésben som verse
nyez felette". — A NySz.-ból kimaradt.

Versenypálya—Vezér-
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Versenypálya, Kisfalndy Károly 1825 (Tihamér ] ) : „sok ifjúit
hevített a távol versenypályára".
Versenypár, Kisfaludy Károly 1829 (Budai barozj.): „Összezóg
a versenypár ', am. versenytárs.
Vész-. Vésznap, Kisfaludy Sándor 1844 (Mind. Műnk. 8:634). —
Vészágyú, Magy. Korra. Lap 1852 (173).
Veszélyes, Meűgyesi Pál 1640 (Szent Atyák Öröme Aj. lev. ej:
„raeg-tisztogattatta ez szegény Hazát attul a’ veszélyes mételytfll'. —
A NySz.-ban nincs.
Vészes. Megvan már MA.-nál is „procellosus, tempestuo6iis“
jelentéssel. — A NySz.-ból kimaradt.
Veszteség, Medgyesi Pál 1650 (Dialógus Politico-ecclesiasticus
208); „távul légyen az veszteségtől-való félelem". — A NySz.-ból
kimaradt. — Kovács János 1742 (Continuat. a magy. Krón. 2:31):
„Eszéket is minden vesztesség nélkül el foglalá"; ugyanő nála 1746
is (Hadi exerc. 96): „a vesztességekrfil semmit nem szükség jelenteni"
— Balassa Bálintnál (1. NySz.) vesetség. — Vesstemdny, Hierolex.
(1845) perditum.
Vetély. A Hírnökben lóvete am. lóverseny. Vö. Széchenyi 1838
(Lóvers. 2).
Vetemülni, Széchenyi 1831 (ViL 18): „vetemülhetne-e azon
gondolatra".
Vetény, Molnár János 1783 (Magy. könyvh. 403 stb.). — Baróti
Szabó Dávid 1784 (SzD.) „vetónyfák: vetemény".
Vétlen. Bucsúvétlen megvan már a JtySz.-ban.
Ve vény postai értelmében állítólag Dillesz verebélyi postames
tertől eredne; tértivevény pedig Kossuthtól (vö. Föv. Lap. 1881. július
17. sz.). Tény, hogy 1842-ben (Regélő 1:30) megvan már mind a
kettő. Ugyanitt a „recommendation* biztosításnak van nevezve.
Vezekelni. Hierolex. (1845) „poenitere, poenitentia: peszékelni,
veszékelés".
Vezér-. Vezércsillag, Geleji Katona István 1645 (Válts.: 700):
„a' vezér tsiilag után a' . . . Christushoz való jővések". — Vezérfonal,
vezérhadnagy, vezérnevelö (Mentor), Márt. .(1803); vezérkönyv, Márt.
(1823). — Vezéreszme, Széchenyi 1845 (Pol. ez. 2:530). —. Vtszgrr
Szilt: Nyelvújlt. Szótára folyt.

39

Vezérczikk—Vidor
gondolat, vezérszándék, ugyanit nála (Vil. 12 és B4). Egyik som jutott
szótárba. — Vezérkérdés, Dessewffv Emil 1839 (Századunk 210).
Vezércsikk, Kossuth 1841 (Pesti Hirl. 1). Minthogy a Pesti Hirl.ban vezércikket, legalább eleinte, kivétel nélkül Kossuth maga Irta,
Széchenyi a Kelet Népe 102. lapján Így gúnyolódik: „Azon eszme, az
annyi követeléssel járó czikket vezérezikknek keresztelni, nem a leg
szerencsésebb ötlet volt; mert itt bizonyos egyedekuek elménezsége
tüstént a-1 -nek-et ragasztott a csikkhez, mi szerint a vezérezikkbül tüs
tént a vezérnek czikke lőn“. Kossuth a Kelet Népére Irt feleletében (179)
így válaszok „Megengedem, hogy e czim nem a legszerencsésebb eszme
volt, s oly kevés erőt is helyezek benne, hogy méltóztassek a nemes
gróf mis alkalmas czimet tanácsolni, azonnal örömest elfogadom,
hanem annyit mondhatok, hogy minden igénynélküli gondolat volt,
moly semmit sem akar egyebet mondani, mint hogy a vezérczikk oly
csikk, mely a hírlap azon számának irányát és speczialis czélját
kimutatja, mely vezére a hírlap azon számábani csikkeknek, de más
semmi és senkinek. Ebben gondolom semmi vezéri botor követe
lés nincs". — Vezérczikkely Benyáknál 1780 körül (Nyr. 30 : 473) am.
princípium.
Vezérlet, Dugonics 1803 (Jolánka 2 : 744): „Négy százat ősé
nek vezérletére bizott“.
Vezetókeny, Baróti Szabó Dávid (1784); „könnyen vezethető*.
Vezetéknevezni, Geleji Katona István 1845 (Válts. 1:740):
„Longi-manusnak cognominaltatik, vezotek-neveztetik vala*.
-viadal. Állatviadal, Márton (1803) thiergcfccht; u. i, „mata
dor: győzedelmes a’ Spanyol bikaviadalban*.
Viadalm as, Iiaróti Szabó Dávid 1779 (Pár. Máj. 1:22): „mit
szóljak vizeken viadalmas Egerről*. — A NySz.-ban nincs adat rá.
Vicze. Verseghy erről (Vő. NyK. 35 :218) Így Ír: „Nekem úgy
látszik, hogy az al és vicze között külömbség van. A ki csak «1
vagy' második, annak hatalma megszűnik, mihelyt a fő vagy az első
jelen van. De a mezének törvényes hatalma van még a /o-nek jelen
létében is, valamint a vicze Ispánnak a Fő Ispány jelenlétében*.
Vidor. A Debr. Gramm.-ban 1795 (274): „vig, vid, vidor, vidúl*.
Kónyánál is 1797 (Dafnis 5): „ha az ismét hátrált, szeme tüdorabban
mosolygott reá*. — Márt. (1803): aufgeweckt, drell, flink, lebhaft,
muntér.

Vigalom—Villám
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Vigalom, Hclmeczy 1829 (Élet Literat. 216): „Nem találhat
szivem enyhét A’ tavasz vigalmiban'. — Tánczeigalom. Ez is alkal
masint tőle, Jelenkor 1833 (122): „Szint e czélra szánta tánczvigalma
200 ft. bevételit a’ helybeli zsidóság is“. — Vigalmai, Hierolex. (1845)
joviális, laetus ; vigalmazni, Fog. (1845) jnbiliren. Nem jöttek divatba !
Viganó. Először Csokonainál 1795-ben. (Vií. MNy. 3: decz. fűz ).
Vigyázat. Megvolt már a Miinch. C.-ben (83): „az eynecneged
vigazat'fa koron iőuö ő hozzaioc1 (circa qnartam vigiliam noctis).
A NySz.-ból kimaradt. Kászoni János 1647 (Rövid Igazg. 128): „Superabundantes Cautelas BövÓlkedő vigyázatnak vagy okoskodásnak
nevezőnk'. Az újabb irodalomban Baróti Szabó Dávidnál 1779-ben
(Pár. Máj. 1 :45): .Még az is, a' kire vélt vigyázat bízva1. (U. o.
1:63 is). - Vigyázatai, Márt. (1803) wachsam. — Vigyáztalak, vigyáztalamság, Széchenyi 1830 (Hit. 73 és 146).
Viliarozni, Kisfaludy Károly 1825 (Mohács): „Pusztító erejét
rád viharozta dühe1.
Világ-. Világtájék, világrész, Márt (1803); világtenger, Márton
István 1801 (Német. rúd. sztr.).
V ilági pap, Dugonics 1790 (Feljegyz. 25): „a szerzeteseket és
más világi papokat a római pápának engedelme alól elvonta1. Kazinezynál is 1791 (Heliconi vir. Foglalat): „Verseghy Ferencz világi pap1.
Világítani, Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. éjtsz. 79): „és
igy világíthat az az égi test magától1. — Széchenyi 1830 (Hit. 51):
„boldogok kiket inspiratio világit". — (Stad. 240): „a mit egyesek
sorsa legjobban felvilágit“, az „atifhellen" szolgai fordítása. — Kiviiágulni (KelN. 84): „e közleményből kivüáyuland“.
Világlat, Hierolex. (1845) „luminare, lumininm: világitmány,
világlat*. - Jablanczynál 1842 (Adat. 28): világílik.
Világosítani, Széchenyi 1830 (Hit. 8): „az éjjeli világosítóé".
Ma világítás.
Világpolgár, Sándor István 1796 (Sokf. 4:73) Cosmopolita.
Széchenyi 1830 (Hit. 145): „előítéleteken tálemelkedett világpolgár“.
— A cosmopolita Fog. (1845) mindenfi is. Ez még Ball.-nál 1890-ben
is megvan.
Villám. — Villamos elektriscb, Márt. (1823).
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Villámhárító—Visszhang

Villám hárító, Sándor István 1791 (Sokf. 2:33): .azt egy
hegyes villámhárítóval tetézték meg“.
Villanat, Kisfaludy Károly 1822 (Lantos szerelme): „Dicsőn
mereng jós lelke villanatja*.
Villany, Károlyi 1843 (Vegyt. 41) Így nyilatkozik: „Némellyek
a villany, vagy villany név alatt az electricitást akarják érteni, de
rosszul, mert az electricitásban a világosság csak mellékes dolog,
különben legyen nekik az ő hitök szerint*.
Virágítani, Kovács János 1742 (Continuat a magy. Krón. 2:166):
„ártatlanságában és szabadságában mindenkor meg erősíthesse, virágí thassa*.
Virágozni. Fölvirágozni igét sem NySz., sem Márt., sem Krcszn.
még nem ismeri. — Kölcsey Hymnusábau (1828). — Szótárilag elő
ször Tzs. (1835) „aufbliihen* alatt.
Virágzat, Gyöngyösi 1683 (Ének Th. és Zr. I. házass. 31. vrssz):
„Az bölcsőben látszik első csirázatja, Kinek jövendőben lész szép
virágzatja*. — Nincs a NySz.-ban.
Virány, Ponori Thewrewk József följegyzése szerint (vö. Arany,
Aristoph. 3:324) Buczy Emiltől való szó, csakhogy nála melléknév,
viruló értelemben. „ Virányzani: virere" (Hierolex.).
Visszaad atal 1. kivonat.
Visszahatás, Szontágh Gnsztávnál 1829 (Élet Literat 125)
viszonhatás: „S mivel minden kifejléB ellenkező erők’ viszonhatásai
által valósodik meg*. — Széchenyinél is 1831 (Vil. 159): „mágusi
viszonhatást rejt magában*. — Viszonhatóság (U. o. 163) am. vissza
hatás. Ugyanő nála 1830 (Hit. 189): „a törvény hátraható ereje” ,' de
1836 (Pol. oz. 161) visszahatólag.
Visszataszítani. A NySz.-ban nincs meg, noha MA. és PP
minden kiadásában am. „retrudo”. — Visszataszító: abstossend, átvitt
értelmében Fog. (1845).
Visszhang, Baróti Szabó Dávid 1777 (Üi mért. vett versek 16):
„Ez óldal Derkában visz' hang majd vid válaszszait adja”. — Viszhangsat ugyanő nála 1788 (Magy. Mus. 1: 69): „vissza lövelli A’ köves
Oldalakon játszó visz hangzat”. — Vi&zhangzani, SzD.-nál (1792) még
viszhangolni; de már Kisfaludy Sándornál 1801 (Mind. Műnk. 1:43:
viszhangozni is. — A visszhang Márt (1803) visszahangzat. — Vissztüz
Verseghynél (Aglája) gegenlicht.

Viszon—Vitatni
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Viszon-. Viszontszeretet, Kármán 1794 (Uránia 1:70); viszonerő,
reaction, Márt. (1823); viszonlátás, Kisfaludy Károly 1812 (Zách
nemz. 2:7); viszontérzés, ugyanő nála 1819 (Ilka 1:1); viszontszol
gálat, ugyanő nála 1819 (Tatárok 2:6). — Viszonérzés, Széchenyi
1830 (Hit. 64): „nyájas viszonérzés". — ViszonérzS, ugyanő nála
(Vil. 38): „viszonérző szeretet". — Nem jutottak szótárba.
Viszongani, Guzmics Izidor (vö. Kreszn.). Jelentése: „viszálkodni". Megvan Széchenyinél is 1830 (Hit. 125, 233 és Vil. 14).
Viszonosság, Baróti Szahó Dávidnál (1792) és Sándor Istvánnál
reciprocitás; Simái Kristófnál (1810) rciteratio.
Viszonozni, Mészáros Ignácz 1772 (Kártigám 3ől); nála viszontozni: „Ha másképen nem lehet, viszontozá ismét Hesmene". Dugo
nicsnál 1780 (L'liss. 32) viszonlás: „Mézes szók édes viszonlása“ ;
ugyanő nála visszálni is viszonoz értelemben 1791 (Etelka5 1:24):
„a1 többi Kis-asszonyok’ nevekben Így viszált dicséretére". - Viszontagolni is járta eleinte, 1792 (A magy. tört. röv. rajzolattya 93):
,a' Királyné háládatlansággal viszszontagolta*-. — Viszonyzás, Kossuth
1842 (Pesti Hirl. 35) reciprocitás.
Viszontagolni, Széchenyi 1830 (Hit. 199): „kik egymást ttarontagolva felhőkig emelik". Am. kölcsönösen.
Viszontorlás, Széchenyi 1831 (Vil. 110): „a kereskedési viszontoriás (repréaaillos); 1843 (Pol. ez. 1:476) visszatorlasztani is.
Viszony. Csereviszony már Széchenyinél 1845 (Pol. ez. 2:566).
Viszonykodni. Kónyinál (NySz.) viszonykodás am. eontroversia.
— Széchenyinél 1843 (Pol. ez. 1: 340): „két viszonykodó (transigáló)
lény".
Viszonylag, Széchenyi 1841 (KclN. 165): „hosszú képpel néz
viszonlag egymásra". Am. kölcsönösen. — Viszonylagos, 1838 (Szá
dunk 112); ellenben Széchenyinél a mai viszonylagos helyett 1835-ben
(Pol. ez. 1:109) aránylagi. - Viszonyüag, relatíve Kunosa 1835 (GjraL).
Vita-. Vitapálya, Verseghy 1791 (Egy jé szívből költ szatíra):
.piaczunk nem csapszék, nem vitapálya". Vitakérdés, Jelenkor 1832(1:5).
Vitatni. Mai jelentéssel Gcloji Katona Istvánnál 1645 (Titk. 82):
„azt vitatják némellyek kőzúllök"; és Kászoni Jánosnál is 1647-ben
(Röv. igazg. az olvasókhoz): „Egynek első belé-tekintoltel a’ Jns
akadván szeme eleibe, azt vitáid, hogy a’ Jnst igaznak nem jól fordi-
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Víz—Vonatozni

tottam". — Vitatkozni, Széchenyi 1835 (Pol. ez. 1:74). — Elvitázni
(Hierolex.) abjnrgere. — Hírlapvitály, Jablanczy 1842 (Adat. 64).
Víz-. Vízgyógyintézet, 1842 (Pesti Hirl. 44); vizjog, 1843 (U. o.
537): „a m. gazdasági egyesület rétöntözési és vízjogi terve". —
Vízmű, vízmütan, Tzs. (1838).
Vízesés. Előbb, 1'93-ban, Sándor Istvánnál (Lov. 353) vizhullás;
Dugonicsnál 1798 (Szerecs. 2 :190) vízomlás.
Vízfesték, Páriz Pápai 1708: „aquci diluti pigmentem
A NySz.-ból kimaradt.

—

Vízhatlan. Víz-megálló, Márt. (1803) wasserdicht; víz-álló, Tzs.
(1835) wasserfest; ugyanitt „vízhatlanítani a hajót"; Fog. (1836)
vízjáratlanitani is.
Vizsga, Széchenyi 1833 (Stad. 217): „józan útból kitérő politicai
vizsga". Am. discussio. — Vizsgáévá, ugyanő nála 1830 (Hit. 31) am.
forsekungskraftVizsgálat, Kazinczy 1789 (Hivatalra vezető beszéd 15): „Osko
láikat vizsgálatra veszitek". — Vizsgálatai, Szontágh Gusztáv 1829
(Élet. Literat. 96): ,a' Német Literatira’ újabb folyamát vizsgálatos
szemekkel tekintette".
Vonadók. Vonadék-anyag már Schnsternál 1829 ben (Gyógysz.
Ért. 44).
Vonaglani, Széchenyi 1830 (Hit. 130): „hány haldokló áldja
utolsó votjoytoíiban". — Ugyanő nála 1841 (KelN. 44): „a nemzeti
test végvonaglatinzfc fog hinni". -— Egyik sincs szótárban.
Vonakodni: sieh weigern, Kölcsey 1833 (Országgy. napló márczius 27—29): „utóbb is csak annak kell meglenni, mitől most a
főtábla vonakodik".
Vonalom fn. is élt egy ideig „zug, tractus lineáris, lineamentum"
értelemben. (Vö. Pák 1829 Vad. tnd. 2:187, Szh., Hierolex., Fog.
1845) s különösen arczvonalom összetételben. Ball. (1890). — Kéz
vonalom, Széchenyi 1841 (KelN. 268): „ezen dicső honpolgárnak e
kézvonalmin".
Vonalozni, Márt. (1803) csak lineázni. Sándor Istvánnál vonásolni 1796 (Sokf. 4:121), de éhezés jelentéssel: „Ez a' sok Vonásolás
ha szükséges-é Nyelvünk írásának nem tudom". — A vasútépítésben
legújabban a traceirozást is vonatozásnak nevezik.

Vonat—Zárda
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Vonat, Széchenyi 1833 (Hid. 15): „a híd vonatja* am. spannung.
— Kélvonalú hid (U. o.). — Vontmövű puska, Pák Dienes 1829 (Vad.
tud. 2 :201).- — Egybevonat, Széchenyi 1831 (Stad. 252): „e részbeni
■véleményem egybevonatja". Nincs szótárban.
Vonatkozni, Kisfaludy Károly 1828 (Csalódások 1:6): „az
asszonyság naponként jobban megizlelte a városi mulatságot, az én
uram meg naponként inkább elvonatkozik“. — Kelemen B. szótárában
„absehen von etwas“. — Maga a vonatkozni ige először Tzs. (1838).
Vonulni, Horváth Ádám 1791 (Legröv. ny. éjtsz. 59): „a’ Déli
ponthoz közelebb vonulhatunk". — Elvonulni, Kazinczy 1813 (Dayka
versei XTV): „hosszan elvonúló szeműidé".
Felvonulni, Kisfaludy
Károly 1824 (Magányos sir): „halk morajjal felvonulnak". — Fissrrívonulni, SzD. (1792); kivonulni, CzF. (1865); bevonulni, Ball. (1872).
Vonzat, Márt. (1803) „familienschlag : fajra vonás, fajra vonszaf.
Vonzó erő, Versoghinél is 1792 (Magy. Mus. 2: 22): „Az égi
testek forgása és a vonzó erő, úgymint amannak oka".
Völgyesíteni, Márton József (1803) vertiefung: vó'lgyesités.

Z, Zs.
Zálogitani, Benyák 1780 körül (Nyr. 30 : 474): „Pignoraticia
Bona: ZáloyUámk, Zálogílott Jószág".
Zamat, Baróti Szabó Dávid 1803 (MVir.) és Márt. (1803); annál
„Szamai : iz, szag . . . Jó szamatú gyüiuölts, étel, bor . .. Jó szamattya van"; emennél „accent, vorschmack".
Zár . Már Csuzinál 1723-ban (Vö. Kreszn.) megvan zárkő. —
Kazinczynál zárlyuk 1790 (Hatni. 47); SzD.-nál (1792) zárszó; zárgond
viselő Kölcsey 1832 (Orsz. napi. dcoz. 26); Tzs. (1838) záridő-, Száza
dunk 1838 (616) és Pest. Hirl. (1: 2) zárgát; (U. o. 2: 124) zárgond
nok ; Hierolex. zárbeszéd am. epilógus; M. Korm. Lap 1851 (328):
záróra.
Zárcla, Kassai József 1816 (Szókönyv 5, csomó): „Kalastrom,
Klastrom, deákul Claustrum, zárd (mint Szeg-zárd)".
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Zárjel—Zülleni

Zárjel, Révai Miklós 1760 (Orthogr. 19); „zárjelek ollyas vala
mit tsuknak-bé, a’ mi a' jelen-való beszédnek értelmére szolgál ugyan,
mind-azon-által szükségképen nints azzal egybekötve1'. (Vö. Csapiár
Benedek: Révai Miklós élete 2 : 48).
Zárlat, Pák Dienos 1829 (Vad. tud. 2: 211) sequestrura.
Zárnap, Verseghy (Vö. NyK. 85 : 229) ajánlatára Kisfaludy Sán
dornál 1806 (Mind. Műnk. 8 : 682) ós Márt. (1818): terminus praoolusi.
Zavar. A „verlegenheit“ -ra Márt.-nál még 1823-ban is: zűrzavar
ban lenni; zűrzavarba hozni, ejteni; ellenben Tzs. (183ö): zavarba
esni, Ball. (1857) zavarba jönni. — 1845 körül még sokszor lehetett
hallani: „amharába (embarras) vagyok, nagy ambarába hoztak". —
Széchenyinél 1840 ben (Pol. ez. 1: 283): „láthatólag igen nagy tavarulatban kéri*.
Zavarék, Széchenyi 1833 (Stad. 26): „szándékom vala egy kis
zavarékoX összeállítói*. Értekezésre érti. — Zavarkozni (U. o. 65):
„ki nem gázolható sophismákba zavarkoztak".
Zendület, Széchenyi 1830 (Hit. 232): „sok évi vérengző zendwletek". — Am. forradalom.
Zengedelem, Széchenyi 1831 (Vil. 157): „legédesb zengedelmő
ajak”. — Sem ez, sem Arany zöngelme. (M. Mnz, 1856:449) nincs
szótárban.
Zengzet, Kazinczy 1793 (Paramyth. 30): „új zengzctekkcl igyek
szik tartóztatni siető utadat*.
Zokszó, Czirjék Mihály 1785 (Érzékeny levelek 104): „Kiáltó
zok szókkal reám lövöldözőt*. — A nép nyelvéből.
Zönge, Dugonicsnál 1774 (Trója vesz. 275) zeng fn,: „Még a’
Masának sintsen hárfájának Mindég egy zenge“ ; ugyanő nála 1780
(Uliss. 181): „Hallya ugyan zengét egv-két-három szónak". — Am.
Zördület. Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.): „Zördület, dördület"
Zúzni, Thomas 1763 (Franczia nyelvm. 1: 205) öszvezúzni: piler.
— Baróti Szabó Dávidnál is 1780 (Pár. Máj. 2:175) „Zúz mindent
öszve fogával".
Zülleni, Tsabolci-Bihari „Index" (1647): „nefrens: süldötske
elzűllőt malatz". am. „anyjától elválasztott". (Vö. MKy. 3:39). —

Zsarnok—Zsinórmérték
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Elzütteni Géléi József 1787 (Ifj. Rob. 214): „megfejte, hogy a' teje
el ne zülljön". Népies szó. Kassai József 1816 (Szókönyv 5, csomó)
ígyire szóról: „zürlik és parasztos ejtéssel ziillik; el ziillik a’ tehén
teje, ha hol fejik, hol ki nem fejik ezt (Hegyaljai szó). Ua szárazság
miatt fogy a' tehén teje, akkoron mondják: el apad a tej, ha pedig
a' ki nem fejestől, akkoronn ziillik, el-züllik, el-ziilled a' tehénnek
teje, a’ tehén el-zülUszti a’ tejit“ .
Zsarnok, Széchenyi 1830 (Ilit. 171): „a holt tyrannust —zsarnokit
— ki indíthatja szánakozásra". — (Vil. 162); „zsarnok divat". —
Zsarnokaiul (Stad. 241): „a divat csábjátul zsarnokaim' . — Zsarno
koskodni (Hunn. 44).
Zseb-. Zsebkalendárium 179ö. esztendőre: zsebkeszkenő Márt,
(1800): zsebkönyvecske. Magyar Teátromi Zscb-Könyvetske az 1703-dik
Esztendőre idézve „Az 1795-diki Magy Merkúrhoz tartozó Bibliofileca“
bán (20 1.). — Zsebkönyv Sándor István 1793 (Lev. 533). — Zsebszóliir,
Dobrentei 1833 (Jelenkor, 794).
Zsibáros, Sándor István 1793 (Lev. 381).
Zsibbadok, Széchenyi 1841 (KelN. 260): „az ősiségnek az ország
belbecsét s ekkép egészségi erejét elnyomó zsibbadéka".
Zsinórmérték, Baróti Szabó Dávid 1792 (SzD.) nála. am. ácsok
zsinórja, csapó ezóma, csapó zsinór. — Átvitt értelemben Márton
Istvánnál 1796 (Theolog. Morál 727); ,,a’ Törvény dictáiásához ’s zsinór
mértékéhez szabja".

PÓTLÉK.
-ásol, -ésel: anyásul (MTsz.), befolyásol, el-, ki-, beszállások
kiadásul (Ball. NM. 1881), kifogásol, padiásol (MA.), rakásol (MA.),
rovásol (PP.), vonások
-ásoz, -ésez: áldomásoz (Ball. 1854), állomásoz, béllésez (nincs
szótárban), gyülésez (CzF.), sujtásoz (SzD.), ülésez (CzF.).
-ástalan, -éstelen: ártástalan (Széchenyi, KelN. 175), fizetéstelen (Jelenkor, 1833 : 522), kinzástalan (Kossuth, Pesti Hirl. 1: 49),
(mállástálán (Hierolex.), összefüggéstelen (Nagy Ign. Vö. írod. Közi.
12:60), részrehajlástalan (Márt. 1823), vallástalan (Márton Istv. 1796).
-ntag, -eteg. Különösen kedvelte Pák Dienes 1829 (Vad. tud. 2.
Szótár): borzatag, forgatag, függeteg, gyarlatag, habzatag. hullatag,
korhatag (senescens), kórhatag (tabescens), koslatag, lankatag, mozgatag, omlatag, senyveteg, sodratag, sózatag, suhatag, szóratag, tespeteg, vedleteg, zárlatag, znhatag, zülleteg.
•ias, ies. Kossuth különösen kedvelte. Egy vezérczikke egyetlen
hasábján (Pest. Hirl. 2 : 239): gazdaságias, mindennapias, testvéries,
úrbéries. — A Hierolex. szerint „a conveniens melléknevet a hivatal
vagy ogycdncvcknél -as, ■es rag által sokszor helyesen fejezhetjük
ki, p. o. királyul-, férfias, grófias, asszonyias stb.\
Különcz. Az 515. lapon levő s e szóra vonatkozó idézet 1808ból a Szittyiai Történetek 1:120. lapjáról való.
1798-ban (Szrcs.
2 :403): .Csuda látománja vnla azon állatnak és úgy szóllván Icülöncznck“. Itt különös (sonderbar) a jelentése.
-lag, -lég. Széchenyinél igen gyakran és egészen szokatlanul;
pl. a Pol. ez. I. kötetéből: férfiúiéig (96), böksőleg (249), superlativlag
(310), rsereüeg (324), garábonczüag, csudáikig (485) stb. — Főnévképzőként is alkalmazták: egyleg (individuum, Szh.), tetíleg (praxis),
egyenleg, mérleg.

SZÓMUTATÓ
a Nyelvújítás Szótára első és második részéhez.
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___________________avatkozatlanaág—bevételez________
avatkozatlanság,
411.
avatlan, 13.
ázalag, '18.
ázalék, 18.
azonos, 18.
azonosít, 18, 114.

Bátli, 126.
bekebelez, 163.
bátorlét, 416
bekebelezte!, 495.
bátorositás 27.
békejobb, 22.
bátorságoaítás, 27. beképzéseró, 21.
bazár, 16.
békéi tenger, 117.
lieadmáuv, 99.
búkész, 417.
bcalvánv, 21, 99. béketiiretlenség,
beállít vmit, 10.
417.
beáraz, 4 8
bekezdés, 177.
beavatkozik 18.
békít. 17n.
báb, 19.
bobéhoz, 9.
bek”vetkezik, 191,
liabérkoszorú, 19, bebizonyít, 2t.
befcüvetkeztrt,
115.
bebizoii)ítliatü,21.
511.
bábrajz, 415.
bebizonyodik, 21. békOl, 22, 417.
badar, 19, 162.
bebonyolít, 29.
békiilékeny, 417.
badarooszéd, 19.
bebonyolodik, 29. bel-. 22, 71, 117.
badami, 19.
bebnrkolás, 32.
Bc'á = Albert. 22.
Bagót*, 126.
becs, 28.
belátás, 22, 117.
-baj. 19.
bocsát-,■21, 416.
belbecs, 418.
báj, 19.
~tiecS51npész, 37.
beleavatkozik,
báj-, 19.
becserél, 416.
414.
bajmócz, 28.
ffiraSrték, 21.
beleplez, 520.
bajnokié, 115. .
bees'jcitcs, 416.
belépi díj, 23.
bájul, 19.
neesfeni, 21
belépti díj, 23.
bajor, 19, 415.
becsli, 21.
belépti jegy, 22,
hajósit, 415.
JiBospénz, 341.
118.
bajtárs, 19.
beasszomj, 21.
bal-erő, 23.
Iiájnl, 415.
bflHMumiJaa, 21.
belez, 23
baké, 19.
beosüheli ár, 21.
bélhuzsm, 135.
Ital-, 19, 20, 415, Bésület-, 272,416. bellebbaz, 23.
607.
becsületvágy, 21. bólém, 491.
bálanya, 20.
becsvágy, 21, 416. belopódzik, 211,
balén*, 20.
boczikkeiyez, 21.
522.
lwleset, 20, 415.
beéke', 21, 58.
bolörmész/ 323.
balga, 20, 415.
boékez,21,.53,438. be'sSképen, 23..
bálna, 20.
befásít, 86.
belsóleg, 23, 198.
bámit, 415.
befáty loz, 86.
belügyminiszter,
bámulat, 20.
befizet, 93, 456.
23.
bámulatos, 20.
bofoglalvány, 95,
be'város, 23.
bán, 126.
584.
belzet, 23. 418.
bana, 126.
befogó, 17.
bélyeg:, 418.
bánadalom, 410.
befolyás 21, 417. bemeneti ár, 23.
bánatpénz, 190,
befolyásol, 21.
benépesít, 234. ,
410.
befolyásos21,417. bengéz, 30.
búnk, 126.
hefüggönyöz, 105. beírnék, 28.
bankár, 20.
begyakorol, 21.
Béni, 172.
bankjegy, 20,
begyéé. 21, 162.
benső, 23.
bankTevél,*20.
behálóz, 417.
bensstUntt, lls.
bankár, 20.
behízeleg, 131.
.benyomás, 23.418.
bántalmss, 20.
tehrz. 22.
benyomni, 118.
bántalmaz, 20.
ÍHlhozat, 417.
beoktat, 245.
bántalom, 20.
itehúroz, ÍS5.
boozönlés 516.
bányászni, 20.
boidegzős 137.
bepere1, 23.
bányászai, 20.
beigazol, 138.
bérel, 418.
barangol, 20,416. beiratkozik, 145.
bérenct, 23.
baráti, 416.
beismer, 146.
berendez, 271.
barátilag, 416.
bejegy, 566.
beretidetkelik,
barátnő, 416.
bejelent, 153,491.
271.
bárgyú, 21.
bék, 22, 417.
Jjéríolyam, .24bárósítás, 147.
béke-, 417.
bérgyilkos, 246. ,
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bérgyilkossúg, 23.
bcrhátratók, 125.
bérkocsi, 23, 118.
bérlemény, 24. .
bérlet, 23, 418.
bérletfolyain. 24.
béiietszimés, 24
bérletszünet. 24.
bérrna-, 418.
bérmentesít, 220.
bérruha, 28.
bérezo’ga, 23.
hérsznnet, 21.
beruliáz, 280,118.
bora, 378
besoroz, 209, £64.
beszállások 294,
bénulások, 291.
beszállít, 293
beszámít, 291, 119.
beszámítás, 24.
beszámítható, 21.
beszámlál, 567.
beszámoz, 119.
besze, 24, 301.
beszédnek, 314.
beszédrész, 419.
boszély, 21.
beszerez, 24.
beszüntet, 24.
beszürknl, 579.
betábláz, 21, 419.
betfuiit, 24, 419bétánál, 24.
betart, 24.
-beteg. 24.
betegház, 183.
betét, 25.
betévej25.
betilt, 340.
heti-, 41fi.
betilinfivezet, 230lietilrejtvény, 270.
betűrend, 25.
hetészedÁ, 25,
betfiszerinti, 25,
betflzer, 419.
betyár, 25,, 219,
betyárkodik, 25.
beiivegez, 362.
bevált, 604.
bevám, 18.
bevándorol, 306
bevásárol, 219. '
bevégez, 25.
bevégzet, 419
bevégzett, 25,
bevégzett ténvek,
119.
bevételez, 25.
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bevezetés, 420.
bevilágít, 377.
bevonat 25.
bezárjelez, 384.
bibéi, 420.
bihornok, 25, 420.
hilincste er>, 420.
billegény, 25.
billentyű, 25, 298.
billentyűz, 25.
billentyűzet, 25.
billiárdoz, 108.
bír vmivel, 420.
bírál, 25,355,420.
bírálat 25, 420.
bíráló, 25.
biralom. 25, 28.
bírbely, 86.
birlal, 25.
bírói, 384
bíróiiag, 420
birtokjog, 26.
birtoknév, 67.
bútokol, 26.
birtokos, 26, 420.
birtoktalan, 420.
btó, 26, 420.
bitor, 26.
litorló, 26.
bitorol, 26.
bizalmas, 420.
bizalmatlanság,26.
bizalmazó, 26.
bizalmi, 26
bizalom, 26, 355.
bízatlankodás,
420.
birodalmat,lankodás, 420.
liizomány, 26.420.
bizományos, 26.
bizonyíték 26,420.
bizonyitmány, 27.
bizonyítvány, 27,
421.
'
bizonylat, 27.
bizonyok 42J.
bizonyosul, 27.
bizottmány, 27,
133, 421.
bizottság, 27, 421.
biztan, .220.
bizton, 27.
biztonság, 27,421.
biztos, 27, 421.
biztosan, 27.
biztosít, 27.
biztosíték, 27.
biztosítékolás, 27.
biztosító-, 421.

* bevezetés—csalit

biztosító társulat,
27.
biztosság,.27.
bucaátvány, 176,
421.
Bódog, 172.
bódor, 28, 162.
bohócz, 28.
bohózat, 28, 421.
bohózat s, 28.
bojtár, 28, 421.
bojtárkodik, 421.
bök, 28.
bgkol, 28, 421.
Bolda. 172.
Boldog, 172.
boltív, 188.
boltíves, 488.
boltozatos, 421.
bőm, 421.
bombk 422.
boinlad, 28.
bomladék. 28,422.
bomlaszt, 28.
bancz, 28, 422.
bonez-, 28, 29.
banezkés, 28.
bonczolmány, 422.
boncztau, 29.
bonyodalma", 29.
bonyodalom, 29,
158, 422.
bonyolék, 422.
bonyolít, 422.
bonyolodalom, 29,
158.
bonyolódik, 29.
bunyóiul, 29.
bonyolulat, 422.
bonyolultság, 29.
bor-, 94, 422.
borág, 29, 162.
bor-aiag, 5.
borász, 29.
borászat, 29.
borék, 422.
bor-bordó, 280.
torismerő, 29.
boríték, 422.
borkereskedő,230.
boriéi, 206.
bor-nsgykercskcdó, 230.
bornok, 262.
borocgós, 432.
ború, 29, 46,423.
borúlat, 123.
borzadalom, 29.
borzadály, 29.
borzadályos, 29.

borzalmas, 29.
boizalom, 29,107.
borzatat, 29, 62.
liorzong, 29.
borzongat, 28.
botbuntetés, 29.
bollékony, 423.
botléktabn, 590.
boloz, 423.
botránk, 30.
botránkozat, 30.
botrány, 30.
botrányos, 30,423.
botránylalan, 30,
423.
bozontos, 30.
hiirsüánlAL böcsületdij, 341.
bökvers, 30, 146.
bölcset, 30.
bölcsőiéin, 30.
bölcselet, 30, 423.
bölcselettanár, 30.
bölcselő, 30.
bölcsész, 30, 423
bölcsészet, 30,423.
bölcskélkedés,
423.
höngész, .10.
böngészet, 30.
börni*<1, 30.
bőröndé, SÍ, 323,
348.
böröndő, 31.
hórözet, Sí.
börtön, 31.
MirUinöz, 31.
bősz, fn.. 31, 423.
bésze, 3l.
bószít, 31.
bőszül, 81.
bósziilet, 31.
bővíték, 424.
bővítmény, 31.
bóvttlmény. 31.
búbánar, 424.
biíliánatas, 424.
búcsú, 31, 424.
béwészó, Sí.
búcsúvétlen, 609.
Budapest, 424.
bujasenyv, 285.
bujtováiiy, 31.
buitvány, 31.
bukás, 31.
bukik, 31, 424.
buksi, 32, 424.
bakti, 31.
bnra, 23.
burgonya, 32.

____
burkol, 82, 424.
burkolat, 82.
bnrkolatkő. 32.
burkony, 424.
bnmót, 32.
burokuya, 356.
busásan, 32.
búskomoly, 32,
424.
butít, 424.
bútor, 32, 425.
bútoroz, 32
bútorozat, 32.
bútorzat, 32.
búvár, 32.
búvárkodik, 32.
búvárlás, 32.
búvárlat, 32.
búvárul, 32.
búríiely, 88.
buzdulat, 425.
buzgalmas, 38.
buzgalom, 32,148.
226
-buz.ó, 83.
buzgódik, 425.
buzgólhodik, 33,
425.
hűn , 33. 425.
btinbocsanat, 425.
bűntiör. 425.
büszkélkedik 33.
biiszkít, 33.
bllszkfll, 33.
bűv-. 33.
bűvész, 33.
bűvészet, 33.
bűvészkedés. 33.
bűvészség. 33.
bűvölet, 38.
„ „ c>.
csáb 34, 426.
Csaba, 126.
csábos, 34.
csacskár, 44.
esafart, 426.
csák, 34.
csákó, 34.
csákó-süveg, 34.
csal-, 34, 426.
család, 34.
család-, 34.
családias, 34.
családosodig 34.
családosul, 84.
csatár, 185.
csalékony, 31
csalit, 34, 426.

csalódik—dalláb
csalódik, 35, 426.
csalogány, 35, 43,
126
csalókán}", 126.
osalomány, 35.
eeánv, 74.
csáp,' 35.
csapadék, 35,428.
csapat. 35, 426.
csapatók, 426.
csapatonként, 35.
csapatosan, 35
csárdás. 35, 188,
427.
jsaniokr 35. 427.
csarnok-, 35.
csúszna, 35. 162,
207.
csata-, 36, 427.
csatány, 35.
csatánvos, 427.
csatár.' 35.
csatárláncz, 35.
esatároz, 35.
csarolmány, 36,
csatornáz, 36.
— catnrnázat, 36
csattanóé, 36.
esattogány, 35,43.
csavar, 36.
csáváról, 33.
csavarvonai, 36.
csekélyeiül;, 36.
csekélyt!, 86.
cselekmény, 86.
cselekvény, 86,
333, 427.
cselekvcnvesség.
427, '
esetiem, 36, 154.
cselszövény. 36,
427.
csekszövet, 86.
cselszövő, 36.
csenni, 36.
esemiies, 37.
csempész, 37.
csempész, ín., 37.
csempészet, 36,
428.
c-empészkeilik, 87.
csompoz, 37.
csend, 37, 428.
csend-, 37, 428.
csendőr, 37, 210.
esendői, 428.
csepegői}', 37.
csopegvény, 37.
csépel}, 37.
cseppenték, 428.

cseppfolyó, 87.
csonthártya, 39.
ezikkelyez, 431.
cseppkő, 37.
csontváz. 39, 367. czikkez, 41.
csere-, 260, 866, csoportosít.40,429. czikkiro. 431.
379, 613.
csoportosod k,426. czím, 42,349,431
cserény, 37. 428.
csoportosa], 40.
czím-, 43.
csermely, 37.
csoportozat, 10.
czimborás, 328.
raermelyke, 37.
csoportul, 40.
czímel, 42, 431.
esibor, 428.
esoportulat, 10.
czímerlet, 431.
--- «őjfc-40, 430.
ezímez, 42.
c*iisó, 41.
csicsóz, 41.
-''Vsőd-, 40, 430.
czimezet, 431.
c-úgázat, 428.
csődület, 40.
erünké, 12.
esikland, fn, 428. csődilleti, 40.
ctímkép, 131.
csikói, 37, 428
csökcvény, 40,51.
czimlap, 42, 431,
csikolat, 37.
csőr, 40, 430.
ezímlet, 42.
csillagász, 38.
csörren, 38(1.
czimszorcp, 431.
csillagászat, 38,
csörtet, 430.
czímtábla, 431.
428.
csácansit, 430.
cza’mzet, 42.
csillagászra, 428.
csúcsosodik, 430.
ezinezér 431.
csillagáiwság, 38.
csúcsuz, 430.
Czipész, 42.
wállagda, 38..
csúcspont, 130.
czipősz, 42
csillagvizsgálda.
esudatékonv, 39, csípőiét, 42.
81.
156, 831.
czirogat, 42.
csillám, 38, 428.
csuk, 40.
czivakodik, 42.
csillám-bogár, 38. csuklik, 10.
czölöpöz, 42.
cmllámlat, 428.
csukló, 40
czBlopzot, 42.
csillanat, 429.
csnkor, 39.
eznkorka, 42.
csillap, 429.
c-ukros. 39. '
cznkor-siiteméiiy,
csillapat, 429.
csupasz, 40.
290.
csillár, 38, 301.
csnrgovány, 40.
ezukoraitemécsillogván?, 38.
csurran, 386.
nyes, 42.
csin, 88.
csuszámat, 430.
ezokorsütemécánosbul, 429.
csu znrra'os, 430.
nyosség, 42.
odausbulás, 38.
csOggedelera, 41. ezukrász, 42,431.
csinosodás, 38.
csflggedetlen, 41.
czukrisiat, 42.
csinosul, 429.
csüggeteg, 430.
ezukrászda, 431.
csinfeés, 455.
osülleng, 11.
ezukrászság, 42.
csmfizö, 515.
-ez, 896.
ezukroz, 431.
csipesz, 38.
czáf, 130.
cznppan, 386.
esir, 38.
czé^jll, 349.
csirág, 39, 429. ^ rrzébszel'em, 29S.
csirázat, 429.
czél-, 180.
csiazirkodás, 129. czélatlan, 41.
-da, -de, 395.
Csátit, 58.
czéllrányos, 41.
daca, 43.
csodaszép, 39.
czcliránytalan, 41, daczára, 43.
ceodatékouy, 39.
43(1.
daczol, 43.
csókdos, 37, 429. ezcllövész,2r2,522. dag, 13.
csokor, 39.
czílus. 41.
dagály, 48.
csomag, 39.
cssélszerú, 41,130. dagályos, 43.
csomagol, 39.
czélszerúsít, 41.
daganat, 48.
csórnak, 39.
czélszorűtlen, 41. dák, 113.
csomólék. 32.
czéllalan, 41.
dal, 42, 432.
csónakász, 429.
czéltalanság, 11.
-dal, 43, 432.
esonakáz, 181.
őzéitudatos, 41.
dal-, 44.
csóDakda, 22, 39, ezélzat, 11, 430.
dalabáj, 43.
356.
caélzatos, 41.
dalastyán, 432.
csónakoz, 429.
cziczkány, 41
dalár, 43.
csondár, 301.
eziezoma, 4!, 431. dalár-egylet, 44.
csonkítások, 402. eziezomáz, 41,431. dalárda. 14.
csont-. 39.
czikk, 41.
daljáték, 44, 432.
csontár, 39.
—-'űSálck, 11.
dalláb, 44.
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da'lam, 44.
dallamos. 44.
dalnok, 44, 301.
aán, 44.
dandArnok, 41.
Dsrázsd, 210,
.ded 41
dédel, 43Í.
dédelget, 45.
delej, 46.
déléi, 45.
déléles 45.
delejes, 45.
déleies, 45.
delejez! 45.
deléjtfl 45.
déliláb. 43.
délibába, 45.
délkor, 45, 432.
déllez, 260.
delnő, 45, 358.
délpont, 432.
délszak, 45
délszaki, 46.
délvonat, 15.
derékéi, 46.
dcrékló, 46.
deréknyár, 537.
derékszög, 46.
dereng- 46. 221,
249, 432.
derít, 46.
dérlel, 46.
flenne,, 46.
dermedez, 432.
dennenet, 46.
derű, 29,46.
deriilet, 48, 432
diadal, 46, 275,
432.
diadal-, 47.
diartali, 46.
diadalmatlan. 132.
diadalos, 432.
óiador, 158, 378.
dics, 47, 432.
dics-, 47, 433.
dicslelde, 359.
dicstelen, 47.433.
díj. 17.
díj-, 47, 255.
díjas, 47.
díjaz, 17, 433.
díjmentesít, 47.
dnnok, 47.
díjtalan, 47.
dinuyéaz, 47. 316.
dinnyészet, 47.
dísz, 47, 433.
dísz-, 48, 438.

dísz, 4S.
dőreség, 50.
ébrünk, 52.
díszeleg, 48, 433. dörg, 301.
ébrcny, 52.
díszít, 47.
dörgedelmes, 50, ecsetel 52.
ciisziimény, 48.
434.
eczetké*, 52.
díszlet, 48, 433.
dörgedez, 13.
éil 52.
díszük, 48.
dörgölídzik, 211. Kde, 172.
díszlclenít, 48,433. dörgöli zik, 211.
édeleg, 52, 43n.
disztelcnkedik. 48. dirit, 50.
édeskés, 52, 162.
dísztelenül, 48.
dörmög, 50.
egalj, 52.
div, 47.
dörreo, 383.
égbo t, 52.
divat. 48.
dörreuet, 50.
égboltozat, o2.
divat-, 48, 433.
dSrzs-, 50.
egely, 30, o2.
divatlanság, 433.
dórul, 50.
egélyes, 30.
divatlik. 48.
drágáhbság, 406.
egclyísség, 30.
dívától, 433.
' drü«aszor, 58.
egelylnlea, 30.
divatos, 43, 433.
drága«zBrészet,58. egélytclenseg, 30.
divatost, 48.
dó. 50.
égény, 435.
divatosság, 433.
dó-, 50.
cgesslen, 122.
divatozik. 48.
dudor, 50.
egeazlelen, o2.
divatszeró, 48.
dudoros, 50.
cgevény, 52.
divatszerfisít, 48. diidonszem. 50.
égevényes, 48o.
dob, 48.
dugába dűl, 50.
éggömb, b3, 09.
dobaj, 276.
dugaes, 50, 434.
éghajlat, 52, 53,
dobál, 48.
dugárkodas, 428.
118.
dobhártya, 433.
duciié, 37, 50.
égkárjiit, 52.
dobléűr, 372.
rlugárús, 50.
fgöv, 53.
dubusz, 49.
dugasz, 50, 280.
égoiezet, 53.
doboszks, 49.
dnzattyú, 50, 342. égtáj, 63.
dob®, 49.
rtugvány, 5°
^tabek 53.
dolgász, 229. 433. dúlunk, 44, 301.
égvén;, 53.
dolgozat, 49.
dólong, 49, 51, égvenyes, 53.
dologtárs, 227.
119, 135, 268,
egvi»ga, 38, 381.
doittbor, 49,51,
302.
egyaltalag, 414.
H7.
durranezust 51.
egyboflla&s, 9.
domborít, 49,434. durreziist, 51.
egybeilled, 110.
dombormű,49,314. durrleg, 51.
egybevonat, bio.
domborul, 49,434. durvany, 40, 51.
egydedség, 435.
domborzat, 19.
-dós, 51, 245,134. egyed. 53, 433.
domborzati, 49.
duzzad, 31.
egyedAius, o3
dorga, 381.
duzzadék, 50, 51. —egyedenként, o3.
döbbenet. 434.
duzzog, 51.
egyedi 53.
döbbent,' 49.
düh, 31, 110, 434. egyedileg, 53.
dübüszke, 48.
dühít, 51, 435.
egyedise?, .->3,485
dögvész, 49.
dühön®, 51, 801, egyedit, 53.
dfilék. 435.
, 388.
egyedoraaglás,53.
dólovény, 434.
dühöng, 51.
egyednr, 53.
dólong, 249.
düledék, 13o.
egyeduralom, 53.
dölyf, 49.
dfllény 51,
egyedüli, 435.
Döme, 172.
dülöngél, 13o.
egyelőre, oi.
dömés, 172.
drlltetn, 437
egyen, 53 54.
döuzécsel, 243.
dzsidás, 51, 13o.
egyen-, oS, 54.
döngicsél, 49.
egyenes,
dönt, 49.
HÉ
_ egyenertek, 53.
döntőnk, 40.
’ '
egyenes, 54.
döutögel, 434.
ebadtáz, 288.
egyenezet 53.
döntvény, 49, 434.
ebdüb, 51.
egyem. 53.
dürdület, 49.
ebédlő szoba, 120. egyénileg, 53.
dóré, 49.
ébreilség, 435.
oiyemseg, 58.
dörq, 50, 276.
ebrolem, 135.
egyénit, o4.
dSrélkcdik, 50.
ébi-eng, 46.
tgyemt, 53.

egyenkgg—eTiazonynl
cgyonküz, 51.
egyoldalikig, 56.
egyenleg, 54.
egyöntetű, 57.
egyenlegei, 51.
egységes, 57,437.
egyenlők, 119.
egységesít, 57.
Ogyenlet, 54.
egyszerűsít, 57.
egyenletes, 54.
egyszerit, 57.
egyonletlen, 54.
ogygzeril, 57,437.
egyedik. 54
egyRzerfisít, 57.
egyenlít, 54.
ogyügyűit, 137.
egyenlítgetés, 436. egyűl, 56,57.437.
egyenlítő, 54.
egyület, 56, 57.
egyenlOsít, 436.
együttes, 57, 251.
egyedisül, 436.
együttható, 67.
egyenlőtlen,
54, együttnninkn, 437.
123, 164, 197, egvütttevő, 57.
436.
egyvéleményfiség,
egyeuruha. 54,436.
137.
egyenruhát, 54.
éh, 57, 110.
cgyensily, 10, öl, éjnapegyen, 57,
436.
438.
egyensúlyoz, 55, éjnapegyonlet, o7.
436.
éjuapegyezés 57.
egyértelműleg, 56.
éjsetét, 438.
egvórtékű, 55.
éjszaki fény, 57,
egyes szám, 436.
438.
egyesület, 27, 53,
éjszaki hajnal, 57.
56, 436.
ejtegetés, 57.
egyetem, 55, 162, ejtemény, 57.
436.
ék, 58, 438.
egyetemi, 55 436, ék-, 58, 438.
437.
-ék, 396.
egyetemesen, 55. -ék, 58.
egyetemit, 55.
ékároe, 58.
egyatomlog, 55.
ékemény, 58.
egyetemleges, 55. -ékeny, -ékony,
egyetemülés, 55.
396.
egyezet, 55.
ékez, 58, 438.
egyezmény, 55.
ékezet, 58.
egyezményes, 55. ékeztet, 58.
egyfektfi, 381.
ékít, 58.
egyfogatú, 56, 94. ékítmény, 58.
egyhangú, 56.
ékftvény, 438.
egyhangúlag, 56.
ékség, 58.
egyhangúság, 56. ékszerári * 58.
egyhangzó, 315.
ékszeráré, 58.
egyházmegye, 56. ékszeres, 58.
egybáznagy, 58.
ékszoreszet, 58.
egyit, 57,414,487. ékszertőzs, 53.
egykedvű, 56.
ékül, 58.
egykedvűiege8,56. elábrándoz, 1.
egyképletes, 169. eladósnl, 438.
egyközény, 56.
elaljad, 408.
egyk5zep(Í56,192. elaljasodik, 8.
egyközfi, 56, 134. elaljasul, 408.
egylet, 11, 56,137. elandalit, 12, 411.
egymfivfi, 57.
elárusít, 16.
egynemea...nak, elárverez, 16.
56.
elbájol 19.
egynemű, 56, 437. elbeszéliköltészet,
egyoldalú, 56.
438.
Srn.v: Nyelvűül. Szótára folyt.

elbirál, 25.
elbomólhatatlan,
138.
elbonczol, 438.
elborzad, 58.
elbukik, 424.
elbntul, 424.
elbűvöl. 33.
élesítik 58.
elcsitul, 58.
élesük, 40.
eksunyuL 430.
élez, 58.
élcze, 58.
élezel. 58.
élczelfidik, 438.
élezez, 58.
éldel, 58, 59, 162.
éldelet, 59.
eldísztelenít, 433.
eldűd, 59, 438.
eldöntő, 41).
eldöntölog, 49.
éledelmes, 59.
elégületlun, 439.
elegy, 439. •
elegyénítós, 54.
élékenv, 60.
élelem, 59.
élelemtár, 59.
élelménv, 439.
élelmes 59.
élelmetíen, 59.
élelmez, 59.
élelmiszer, 59.
elem, 59, 162.
élem, 313.
elémber, 64, 332.
élcmény, 59, 64.
elemez, 59.
elemi, 59.
élendöség, 59.
éleng, 439.
élénk, 59.
élénkít, 60.
élénkül, 60.
éleny, 60.
élenyit, 60.
ólcnyűl, 60.
elernyed, 76
elernyeszt, 76.
elérzíkenyit, 78.
olérzékenyül, 78.
élesz, 439.
élet-, 60,2 4, 439,
552.
életbe léptet, 439.
életmű, 60.
életmfitelen. 60.
életműves, 60.

élclművezés, 60.
életmfivezet, 60.
életint, 439.
életveszély, 60.
életveszélyes, 60,
elev, 69.
elévít, 83.
elévül, 83.
clfagyaszt, 451.
oltásit, 151.
oltásul, 451.
elfásult, 86
elferdül, 00.
elfoghafóság, 94.
eltogódik, 60,139,
elfogódott, 60
elfogul, 60.
elfogulatlan, 60,
440.
elfogult. 60, 439
elfogultság, 60.
elfogyaszt, 457.
elfogyasztal, 457
olfoQszkodik,!40
elforgácsoL 307.
eíforgácsolúdik,
307.
elföldel, 99.
elgyériil, 469.
elhaláloz, 119.
elhalaványodik,
471.
clhalmoz, 120.
elhaltat, 347.
elhamarkodni,
440.
elhangol, 121.
elhangolódik, 121
elhangzik, 60.
elttanyagol, 122.
elhasznál, 123.
elhatároz, 124.
elhatározottság,
475.
elhibáz, 128,477
elhiúsít, 130.
elhiúsodik, 130
elhomályosít, 132
elhomályosodik,
132.
elhomályosul, 1S2
elidöaít, 138.
elidósülot, 1S8
elidóz, 138, 483.
elidültség, 188.
elül, 110.
elismer, 146, 487
elismert, 146.
elismervény, 60.
eliszonynl, 440.
40
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elítél, 440.
elízetlenít, 440.
eljajdltja magát,
149.
éljenez, 61, 288,
354, 440.
„éljcn'Ozés, 61.
éljenző, 61.
elkábít, 493.
elkábul, 157,493.
elkeletkezik, 166.
elképzel, 440.
elkeseredik, 440.
elkoboz, ISI.
elkomolyit, 182.
elkomotyodik,132,
506.
elkoresít, 182.
elkorcsal,182,507.
elkorhad 183.
elkönyvel, 186.
elköszönt, 101.
elközelget, 512.
elkülföldiesül,515.
elkülönít, 197,515.
elkülönöz, 61.
elkülönül, 197.
ellát, 61.
ellen-, 54,61,440.
ellenbástya, 62.
ellenbeslt, 299.
ellenerő, 62.
-ellenes, 62, 441.
elleneskedés, 441.
allene-szegez, 63,
441.
ellene szegül, 63.
ellenfél, 62.
ellenhatás,62.441.
ellenjegy*-z, 62.
ellenkezrt, 62,441.
ellenkezőleg, 141.
elleumérő, 441.
ellenőr, 62. 441.
ellenőrködik, 62.
ellenőniz, 62.
ellensúly, 54, 63,
441.
ellensúlyoz, 63,
441.
ellenszegez, 63.
ellenszegül, 63,
297.
ellenszenv, 63.
ellenszenves, 63.
ellentét, 63.
ellentétel, 63.
ellentételez, 63.
ellentétes, 03,442.
ellentétez, 63.

-ellent), 412.
ellenzék, 63, 442.
ellenzékes, 68.
ellenzőt, 63.
ellenzetes, 63.
elmagyaratlanodás, 442
elmarasztal, 215.
elme-, 64, 200,
206, 442, 517.
elme-báborodott,
442.
elméi, 63.
elmé’áz, 526.
elmélész, 63.
elmélet, 63.
elmélkedő. 03.
elmélyed, 218,219.
elmemény, 82
elinemozditő, 63.
elmáncz, 64.
elménczke, 146.
elménczkedés, 64.
elmeneszt, 219.
élmény, 59,64,442.
elmésdi 116.,
elme-szülemény,
61.
elmulaszt, 227.
-elírni, 186.
elnapolás, 64.
eluemzetietleniil,
64.
elnemzetlennl, 64,
535.
elnépesít, 535.
elnépszerfltlum’t,
235.
elnéz. 64, 442.
elnök', 64, 332.
elnöklet, 64, 442.
elnököl, 61.
elnökség, 64.
elnyalábol, 537.
elnyomóm!, 442.
elodáz, 64, 214.
elosztályoz, 218.
elő-, 10, 35, öl,
65, 112, 289,
348, 415, 443.
előbérlési, 24.
élőbeszéd, 65,443.
előd, 65, 258.
elődelem, 59.
elődenes, 64.
élődi, 65, 443.
előérzés, 65, 443.
előérzet, 65, 413.
előfizet, 65, 93.
előfizetés, 443.

______________

előfizetési, 35.
előfizetmény, 98.
elöfizetményes, 93előfogat, 94.
előfogatos, 94.
elöffiggő, 105.
előharcz, 65.
előidéz, 137, 443,
461.
előír, 66, 113.
előirányoz, 66.
előirányzat, 65.
előismeret, 60.
előítélet, 66, 113.
előítéletes,66,143.
előítéletlen, 113.
előjel, 06, 443.
előkeltez, 496.
előkép, 60.
előképzés, 169.
előképzettség,169.
előkészít, 443.
előkészítmény,
141.
előkészület, 443.
előlát, 67.
előleg, 66, 301.
előlege*. 66, 444.
előlegesen. 66.
előlegez, 66.
előléptet, 208.
előléptetés, 111.
előlmény, 67,157.
előlség, 67, 157.
előlső, 60.
elölttlnök, 64,361.
elölülő, 66, 141.
előmenet, 527.
előmeneteleik,
444.
elönileszt, 542.
elömlik 249.
előmozdít, 06,444.
előmozdítás, 209.
előmunkálat, 227.
elöncz, 64.
elöneffiég, 64.
előnév, 67, 444.
előny, 67,125,157.
előnyár, 537.
előnyomul,67,444.
előnyös, 67.
előnyösig 67.
előnytelen, 67.
el'nyzeni, 87.
előőrs, 67.
előrag, 265.
előrajz, 67, 444.
előrajzol, 67.
előre-, 67, 441.

elörökit, 253.
elősorol. 564.
előszeretet,07,444.
előszin, 67.
előszoba, 67, 444.
előszobáiig, 411.
előszobái, 4-11
előterjeszt, 336,
587.
előterjesztmőny,
336
előtte, 67.
előliemen, 68.
előtte, 68.
előtlez 68.
előtűnik, 352,596.
elővéd, 08.
előyélemény, 68.
elővigyáz, 68.
elővigyázat, 68,
145.
elővigyázatlan,68.
elővigyázatos,445.
élővilág, 68.
előzékeny, 68.
előzolmes, 68.
előzet, 66, 190,
445.
előzetes, 445.
előzmény, 66, 68,
326.
előzőleg, 66, 68.
elMuges, 68.
elözönlőm, 546.
elpaiig, 257.
elpártít, 258.
elpendiil. 260.
elpocsékol, 263.
elpesványii, 284.
elposványul, 284.
elrendez, 271
elrendezget, 271.
elrendezkedik,
271,555.
elrenyhed, 273.
clrcpeazt 556.
elromlottjáig, 559.
elsajátít, 68, 230.
elsápul, 561.
elsatnyit, 282.
elsatnyul, 282.
elsavanyul, 561.
elsíklik, 285.
elsilányít, 286.
elsilányul 286.
elsimít, 68.
elsimul, 68
elsirol, 287.
ebivárni, 87.
elsorol, 289
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elHÓremlő,69,215,
445.
elsnmo, 290.
elszállásol, 294.
elseámit, 294.
elszárít, 296.
elszaval, 29(5
elszegényül, 569.
elszeoderít, 303,
572.
elszenderlil, 303,
572.
elszigetel, 307.
clszjgcteltség,574.
elszigeilll 571.
elszomoiodik, 314,
445
elszórakozás. 577.
ebzórja magát, 69
elszórodás, 314
elszorul, 315.
elszilrnved, 58.
elszöruyttl, 58.
eltagol, 580.
eltávolít, 330.
eltávul, 581.
eltekint, 69.
eltorzul, 344.
eltökélte, 145.
eltökéllettség,445.
eltömjénez 593eltörleszt, 347.
eltörpít, 347.
eltörpül, 347.
eltulajdonít,68,69,
445.
elntal, 599.
elutasít, 357, 599.
elutaz, 357.
elv, 60, 30L
élv, 301.
élv-, 69, 222.
elválad, 361.
elvállal, 364.
elvándorol, 366.
élved, 69.
élvedet, 69.
élvény, 59.
elveszt vkit, 69.
élveteg, 09.
elvetemül, 374.
élvez, 59, 69.
élvezet, 69
élvozotdűs, 69.
élvezetes, 69
élvezmeriy, 445.
elvikarzik, 377.
elvileg, 445.
elvitat, 380.
elvitáz, 614.

dvilízliatatlan,
engedelmez, 416.
380.
engedély, 71, SOI,
íWv, 380.
446.
elvkerdés, 445.
engedélyez, 71,
élvkóros, 506.
446.
elvon, 69.
engedmény, 71.
elvonások, 402.
engedményes, 71.
elvonalkozik, 615.
engedményez, 71.
elvont, 69, 445.
engedség, 71.
elvrokon, 69.
engedvény,71,146.
elztllled, 617.
énkedés, 251.
elznlleszt, 617.
énnenség, 71,251.
ételük, 387,617.
énzés, 251.
olztirlik, 387.
enyéim, 72.
emberbarát, 113. enyh, 72, 446.
emberbaráti, 69,
envlie, 31, 72.
445.
enyhes, 72.
emberbarátílag,
enyhül, 12.
69, 445.
epedékeny, 72.
emberesit 445.
epédékenység, 72.
emberiesség 69.
építész, 72,93,229,
emberileg, 70.
235, 446.
emberiség,»0,445.
építészet, 72,229.
emberiségéé, 44o.
építmény, 72.
emberismeret,446.
építvény. 146.
emberit, 147.
éptanonéz, 324.
emberítés, 70.
érczel, 72. '
emberszerető, 69.
érezesedik, 72.
embertárs, 70.
érezesül, 72.
emeldék, 70.
érezez, 72.
emelet, 70, 125,
érez-lbual, 72.
446.
ércz fonál, 72.
emeletes, 70.
érczinaer, 485.
emelkedettség, 70. érezít, 72.
entelkedvénv, 70. érczvonál, 72.
emeltyű, 70.
érdek, 30,72,301,
emelvény, 70.
147.
emelvénye*, 125. érdekel, 72. 117.
emésztek, 601.
érdekelt lél, 72.
emésztet, 446.
érdekes. 72. 447.
emésztmény, 70,
érdekesit, 72, 447.
446.
érdeklőt, 447.
emle, 70.
énlekletes, 447.
emle-, 70.
érdeklett, 72.
emlék, 30, 71,72. érdeklő, 75.
eml»k-, 71, 446.
érdeklődik, 73.
emlékcztetmény,
érdektárs, 73.
243.
érdektelen, 72,
emleng 46.
447.
emlény, 71, 162,
érdekül, 73.
207.
érdem-. 447.
emléz, 70.
érdemesít, 78, 447.
emlősállat,71,121. érdemesül, 73.
énekművészet,
érdemit, 447.
229.
érdemiéi, 73, 272.
-erez, -onez, 397. érdemkereezt, 73.
énes, 18.
érdemleg, 73.
engedek, 71, 446. érdemleges, 73
engedékeny, 71, érdempolez, 73.
163.
'
érdemrend, 73.

érdeműit, 78.
érdes, 73.
erdész, 73.
erdészet, 73.
erdész, 73, 447.
eredmény,73,119.
eredményes, 73.
eredményez, 73.
eredménytelen,73.
erejedzcs, 75.
érelem, 73, 447.
erély, 74.
erélyes, 74.
erélytelen, 74
érem, 76.
erény, 74,144,273.
erényes, 74.
eretztífeeny, 447.
érettségi, 447.
érettségiz, 448.
érintkezés, 73.
érintő, 75.
érintőleges, 75.
erj, 75.
erjed, 75.
erjesztő, 75.
érkezméuy, 171.
erkölcsiképpen,
75.
erkölcsileg, 75.
erkölesiség, 448.
crkölesösítés, 263.
erkölcsösödéi,
263.
érme, 75, 316.
Ernő, 172.
ernyed,76.
ornyedotlen, 75.
emyeteg, 76.
ór-uyűlovány, 211.
erőd, 76.
érődé, 76.
erődít, 76.
erődítmény, 76.
erőmlv, 112.
crómű, 76.
erőmüve*, 448.
crőmfivéaz,76,448.
erőmővezet, 76,
230.
erőmfivi, 7tL
crőmfizet, 76.
erősítek, 448.
oró-ítvény, 448.
erőszakol, 76.
erőszakoskodik,
76, 448.
crőszakít 76.
erőszakn!, 76.
értek, 77, 194.
40*
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értékdós, 77.
értékel, 77.
értékes, 77.
értékesít, 77.
értéketlén, 76.
értekezés, 77.
értéként, 77.
értekezlet, 77.
értékpapír, 77.
értéktelen, 77.
értéktelenig 77.
érléktelenfil, 77,
értelmosit, 77. •
értelmez, 77.
értelmiség, 77.
értemény, 77.
érteni magét, 77.
értesít, 77.
értesitvfny, 78.
értesül, 78.
értet, 849.
értésít, 77.
érület, 78.
értükűzik, 78.
él-ütés, 78.
érv, 78, 222, 448.
érvel, 78.
érvény, 78.
érvényes, 78.
érvényesít 78.
érvényesül, 78,
érvénytelen, 73.
érvénytelenedik,

érzelem, 79.
érzelet, 449.
érzelme, 79, 449.
érzel*5, 79.
érzelkedik, 449.
érzelmén}-, 449.
érzelmes, 79.
érzelmeden, 79.
erzemeny, 79.
érzeményes, 79.
449.
érzet, 78, 79,449.
érzfiiu, 186.
érzület, 79, 194.
esedék, 79.
esedékeny, 449.
esedékes, 79.
esékeuy, 79.
esély, 79.
eseng, 449.
esemény, 79, 171.
esernyé, 80.
esetileg, 80.
esetke, 2.
esetleg, 80.
esetleges, 80.
esk, 80, 162.
eskés, 80.
eskü, 80.
esküdt ssék, 80.
c-mermcny, 77.
esóellenzó, 80.
eső-ernyő, 80.

észleld®. 81.
észlet, 81. 150.
eszme, S0, 81.
eszme-,82,812,430.
eszmeiség, 82.
eszmél, 81.
eszme lánezolat,
200.
eszmélet, 81, 82.
eszméletlen, 82.
eszmény, 82.
észmény, 82.
eszuiényesit, 82.
eszményi, 82
eszményiea't, 82.
eszményít, 82,
oszmáskedik, 81.
észrevét, 450.
észrevétel, 450.
észreiételeden,
450.
észrevétlen, 82.
észszerinü, 82.
észszerft, 82.
észtchctscg, 449.
ét, 82.
ét, 82, 83, 450.
éteklap, 83.
litelka. 83, 172.
étkez. 83.
étkivány, 162.
étmtWész, 14S.
étnek, 262.

faboglya, 211.
facsar, 84.
fagyaiéit, 84.
fagyaszt, 84, 219.
fagyasztal, 81.
fagylalda, 84,212.
fagylalt, 84, 151.
fagylalt.)/,, 85.
fagypont, 85,451.
tájékon}, 85.
fajt).’., 85.
fajilag, 85.
fajlaet, 85.
fajlagi, 85.
fajlagos, 85.
íájlalat, 85.
fájlalatos, 85.
fajmeleg, 85.
fajsúly, 85.
fa-kúsz, 195.
falúm, S5, 451.
falúnk, 85.
iálúrii, 85.
íalatnzús, 83.
falazat, 85.
fel egyen, 53.
falóra, 451.
falragasz, 85,286.
fanvar, 86.
fanjukén, 451.
fanyarodik,85,451.

F.

érvénytelenít, 78. estelez, 269.
érverés, 78.
esteliz, 80.
érvez, 78.
estély,80,143,268.
érzék, 78, 448.
estike, 80.
érzék-, 78.
estölés, 309.
érzékeimnél ra- esivélv, 80, 449.
gyök, 78.
estvény, 80.
érzékel, 78, 449. estvézet, 80.
érzékenyedik, 78. estvelke, 80.
448.
ész-, 82.
érzékenyit,78,448. északmutató, 144.
érzékenykedik,78, eszel, 81.
448. '
őszei 81.
érzéketlen, 79,94, ész-él, 449.
414, 448.
eszély,80,139,449.
érzéketlenítő, 78. eszélyes, 81.
crzékfeletti, 449. eszélytelen,81,449.
érzéki, 78.
észfogás, 93, 449.
érzékiség, 78.
észfogat, 93.
érzékit, 78.
észjog, 81.
érzéklet, 78, 236, észkep, 63.
449.
eszközetlen, 195.
érzékied, 78, 236. eszkcizetlenül, 81.
érzékség, 449. . ^eszközöl, 81.
érzel, 79.
^éezláng, 200.
érzeleg, 79.
észlel, 81,300,450.

étvágyias, 450.
étvágytalanságSS
év, 83.
év-, 83, 96, 450.
évad, 83, 137.
éveié, 83.
evékeny, 83.
évékeny, 83
evőnk, 451.
evotkBnnyfiség,
438.
évezer, 296.
évkünyv, 83.
évl5, 450.
evSkészlet, 174.
évrajz, 83, 450.
évszak, 84, 137.
évszámtévesztés.
507.
évszáz, 296.
ezeredes, 84.
ezerszeres, 288.
ezred, 83, 84,450.
ezredes, 84.
ezredév, 83.
ezredéves, 83.

fanyarul, 85.
fa-ünd, 31.
fáradalom, 85.
fáradékony, 86.
faragatlan, 451.
firitgat, 451.
fáéit, 86, 451.
fasor, 564.
fásul, 86, 451.
fásnlatlau, 451.
fásultság, 151.j
fátyoloz, 86.
íoddékeuy, 452.
fedelet, 98.
fedelmez, 452.
fedémes, 98.
fedény, 98.
fedezet, 93.
fedezetlen, 98.
fedezmény, 98.
fedőlék, 98.
fegy, 86.
fegy-, 86.
fegyelem, 167,452.
fegyenez, 86.
fegyház, 86.
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fegyver-, 87, 452.
fegyvernek, 86.
fegyvornök, 86,
452.
fegyverszünet, 87.
fegyvertár, 87.
fegyverzet, 87.
fehérje, 87.
fehémye, 87.
fejez, 452.
fejled, 87, 452.
fejledez, 87, 452.
fejlem, 452.
fejlemény, 87,452.
fejleszt, 87.
fejletlen, 87, 452.
fejlettség, 87.
fejlilr, 87,269,452.
fejlődik, 87, 452.
fejtekezik, 87.
fejtemén}’, 453.
fejtörte, 153.
feltétlen. 453.
fékház, 152.
fekhely, 87, 453.
fekirányos, 381.
fekmentes,87,381.
fckmérlegózés,
309.
fektelen, 87.
fektelenkedik, 87.
féktelenség. 87.
fekü, 88.
feküdsz, 90.
fékül, 453.
feks, 87, 162.
fekvés, 453.
fel-, 453.
feledék, 453.
feleléstelenség.88.
felelet, 433.
feleletesség, 453.
felelősség, 88.
felelőtlenség, 88.
félemít, 88.
felemlít, 88, 453.
félénkít. 88.
félénktelen, 88.
félénkül, 88.
felesleg, 153.
feleslegség, 453.
felezet, 103.
felettes, 6.
fellenger, 101.
fellengezo, 101.
fellensfe, 101.
félmult 88.
felre , 88,209.453.
felségsértés, 454.
felEzlnleg, 102.

felszinség, 102.
féltékeny, 88.162.
félvér, 332.
félvériB, 332.
felzet, 23, 103.
fém, 88.
fémer, 454.
témez, 89.
fémít, 72.
fémjelzés, 89.
fémkör, 89.
fenék-, 89, 454.
fenékkfi. 89.
fenn-, 89, 454.
fennlenges,70,101.
femileugő, 101.
fennlengóség, 70.
fennsík, 454.
fenség. 89, 454.
fenséges, 89.
fenső 89.
fensőség, 89.
fény-, 69, 454.
fénydegél, 454.
fényár, 162.
fényesít, 454.
fényesül, 454.
fényetlen, 90.
fényez, 69.
fényledez, 155.
fényírás, 89.
fénvirat, 89.
fényira’os, 89.
lényirda, 89.
fényíró, 89.
fényiszony 381.
fenyíték-haz, 86,
452.
fénykép, 89.
fényképéi, 89.
fényképeit!, 89.
fényképész, 89.
fényképészet, 89.
fényképez. 89.
fénytelen, 90.
fénytelenig 90.
fényűzés, 90.455.
fényzet, 89.
íényzett, 89.
fércz, 90.
férczel, 90.
férczelmóny. 90.
férezmű. 90.
ferde, 90, 455.
ferdít, 90.
ferdüt 9a
férfias, 237, 455.
férüatlan, 90, 237.
ferfiatlanít 90.
férfiodik, Í55.

férfiűsodik, 455.
férfiszabó, 455fórjesadik, 90.
fériesít, 90.
férjez, 90.
férjül, 90.
fertőtlenít, 90.
fertfizellenít, 90.
fertőztelenít, 90.
fesledez, 90.
fejlettség, 180.
festékeny, 455.
festekezik. 455.
festemény, 90.
festész, 90,93,236.
festészet, 90.
festeveny, 9ft.
festmény, 90, 155.
festői, 91.
festőilég, 91.
fcstőleges, 91.
festvénv, 455.
fesz, 91, 301.
feszély, 91.
fészeré, 91.
faszesltedik, 91.
feszpöf, 91.
fesztelen, 91.
feszülékeny, 453.
feszülten, 155.
feszültség, 91,455.
iiág, 92.
fiatalít, 91.
fiatalodik 91.
fiatalos. 450.
ficzam, 91.
figy, 91.
tíg«l, 91.165,216.
figyelem, 91, 107,
456.
figyelemjel, 108.
figyelmet, 91.
filcsont, 91.
finátiez, 92.
finomít 92.
finomni, 92.
fintor, 92.
fintor-, 92.
fiók-, 456.
firka, 92.
iirkász, 92.
titestvér. 92.
fityma, 92, 456.
fitymát 92.
fiúit 92.
fiúsi't, 92, 456.
fivér, 92, 238.
fizotlen, 456.
*
fizetmény, 92.
fodrász, 93.
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fndrásztatik, 93.
fodrozat, 4o6.
fogadalom, 93.
fogadmány, 93.
fogalmaz, 93.
fogalmazat, 93.
fogaimazó, 93,111.
fogalmazvány, 93.
fogalom, 93.
fogalomgyakorló,
93, 111.
fogam, 93.
fogamzat, 93.
fogamzatoe, 93.
foganatosít, 93.
fogáéit, 94.
foganosit, 9t.
fogász, 94, 282.
fogászat, 282.
fogat, 93,94, 156.
fogatéit, 456.
fogaz, 94.
fogazat, 94.
foghetfi, 406.
fogékatlao,94,590.
fogékony, 94,466.
fogékonylalan, 94.
fogéktalan, 94.
foglalat,94,95,456.
foglalék, 456!
fogla kodik, 456.
foglalkozási, 94.
foglalkozik, 94.
fogla koztat, 91.
loglalmány. 95.
foglaló-mod, 91.
foglalvány, 95.
fogony, 93.
fogorvos, 561.
fogni, 456.
fogyadék, 95.
fogyadékos, 95.
fogyaszt 95, 457.
fogyasztásiadó,95.
fogyasztó, 289
fogyatékos, 95.
fozyatékoskodik,
457.
fogyalkozásos,
157.
fohász. 95.
fojtékony, 137.
fok, 95, 457.
fokoz, 95.
fokozat 95.
fokozatos, 95.
folyadék, 95.
folyadókony, Mi.
folyam, 14,95,457.
-folyam, 96.
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folyamat, t)6, 457.
folyamatos, 96.
folyamodat, 96.
folyamodvány, 96.
folvairisat, 13.
folyál', 457.
folyékony, 96.
folyó-, 96, 457.
folvó hó, 96, 457.
folyomány 96.
folvományjel, 96.
folyondár, 96,457.
folyong. 46.
folyós, 96.
folyósít, 96.
folyóvá tenni, 96.
folytán, 457.
folytatólag, 458.
folytatólagos, 96.
folytonos, 96.
fonadék, 80.
fonadékbs, 36.458.
fonák, 162. '
fonákít, 458.
fonákság, 97.
fonatékos, 158.
fonosor, 97.
foncsorol, 97.
foncsoroz, 97.
fonyar, 156.
fontolat, 458.
fontoskodik, 97.
forda, 97.
fbrdftmány, 97.
fordulatos,!)",458.
fordnlékony, 468.
forgácsol, 307.
forgalmas, 97.
forgalmaz, 97.
forgalmit, 97.
forgalom, 97.458.
forgatag, 97.'
forgatmány, 97.
forgatmányos, 97.
forgatoiányoz, 97.
forgató, 97.
forgattyú, 97.
forgékónv, 458.
förgolódékonv,
458.
forgony, 458.
forfiang, 379.
formaruha,51,436.
forradalmár, 98.
forradalmi, 196.
forradalom, 97,
458.
forradoz, 458.
l’orralgás, 98.
forrasz, 98.

forraszcső, 98.
forrasztócső, 98.
forrását, 18, 98.
forródig, 98.
forrong, 98.
forrpont, 98.
foszíadoz, 98.
f6-, 145, 459.
födelet, 459.
födelevet, 98.
födclzct, 98.
födélzet, 98, 189,
459.
födém, 98.
födemény, 98.
födBzet 98, 459.
födözeUen, 159.
fedözködik, 159.
főgymnasmin,459.
főhadnagy, 8, 98,
459.
főként, 100.
főkén, ICO.
föktivet, 230.
fölad, '99.
föladna, 98, 469.
föladat. 99.
föladmány, 99.
feladvány, 21,99,
175.
felavat, 18.
lölbonózol, 159.
felbőszít, 31.
felbőszül, 31.
felbujt. 459.
fölbútoroz, 125.
fölbuvároz, 425.
fölbuzdít, 99, 459.
fölbuzdnl, 99,425,
459.
felcserél, 459.
felcsigáz, 460.
fülosüvez, 400.
fe dabroez, 99,460.
földbirtokos, 26,
230.
feldbnvár, 190.
földek 99.
felderít, 46, 460.
földcsz, 99.
földészét, 99.
feldgömb, 99,460.
földfrás, 100.
földirat, 100.
fÖhlíró, 100.
földkép, 99.
földkihepi, 99.
földközi, 99, 460.
földleírás, 100.
földleírási, 100.

földmérés:-,, 528.
földművelés, 99,
460.
fölá.lgoz, 49.
földönt, 49.
földBv, 53.
földrajz, 99.
földrengés. 100,
460.
földség, 100.
földszínes. 460.
földszíni, 400.
földszínlés, 309.
földszint, 100,381.
földszintes, 100,
251.
földszinti, 100,460.
földszor, 1(».
földszoros, 100.
földtan, ICO.
földteke, 400.
földtudós, 100.
főleg, 100.
fólegcs, 100.
föléhül,438.
fölemelkedőtt»cg,
70.
fölemlít, 460.
fölény. 100.
fölényos, 100.
fölerőszakol, 76.
fö oskiiszik, 461.
felezel, 103.
föifátyoloz, 461,
felfényesft, 454.
felfog, 100.
felfogható, 100.
felfogó, 100.
felfokoz, 95.
felfolyamodik, 92,
457.
ftilhadnagy, 7, 98.
felhalad, 461.
felhalmosul, 472.
felhalmoz,' 472.
felhang, 8, 461.
fölhasznál, 123.
feHiatalmasit, 475.
felhatalmaz, 124,
475.
fölhív, 131.
felhúroz, 135.
felidéz, 137, 461.
felingerül, 485.
felirat, 100, 461.
feliratkozik. 145.
fölismer, 146.
felispán, 7.
fölite szék, 147.
följajdul, 149,461.

főljebbítés, 101.
följelent, 152, 158,
491.
ftil ogosít, 101,461.
ftljogaz, 101.
följogozás, 155.
fölkarol, 160,495.
fülként, 101.
fölkér, 173.
fölkincsei, 504.
fölkincsez, 504.
fölkorbácsol, 101,
461.
fülköszönt, 101,
461.
fölkntat, 195.
fellázít, 101, 461,
518.
fóliázni, 461, 518.
föllebben, 461.
fellebbent, 461.
fellebbez, 101.
föllelkesedik. 101.
föllelkesít, 101,
461.
föllelkesül, 101,
401.
fellendül, 207.
fölleng, 101.
fellengzős, 101.
föllép, 461.
felleplez, 520.
föllyebbező, 101.
felmagasul, 523.
fölmagasztosul,
213.
ffilmenekedik,462.
felmentés, 101.
felmentvény, 101.
fölmerül, 222.
felmond, 101.
fölmúl, 462.
felnégyel, 232.
felncmzctosül,63S.
felostoroz, 461.
feloszlat, 247.
föloszol, 247.
felöltő, 101.
felösft, 101.
fölötlodoz,462.
felötlik, 101.
folöttCK. 88.
felöttös. 102.
félpénzesül, 549.
fölpiperéz. 550.
fölporoz, 471.
fölserdít, 462.
felsorok 280.
fölsül, 462.
felszáll, 102.
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fölszámít, 294.
fölszámolás, 4R2.
fölszánt, 295.
fÖLszonvodolmez,
572.
fölszerel, 301.
fölszerez, 804.
fölszimatol, 308,
575.
fölszínes, 102,462.
fölszinleg, 462.
fölszínség, 462.
felszólamlás, 313,
577.
tölrartóztat, 329.
föltárul, 327,
fii tengni, 102.
fölterjesztés, 587.
föltermoszt, 589.
föltételes, 102,162.
föltételrtlan. ,102.
462.
föltételez, 102.
föltétien, 102.
föltevés, 112.
föltorlasztás, 313.
föltornyosul, 592.
föltornyul, 592.
föltűnik, 352.
föltűnő, 352.
fölugraazt, 354.
fölüdit, 600.
fölügyel, 359,601.
föingyelet, 359.
föliigyelőség, 359.
fölülepítvénv, 446.
fölnlet, 102, 198,
227.
föliiletes, 102.
fölülfizot, 462.
fömifizettotés,102.
fölülosztalék, 218,
fölülvéleményoz,’
371.
fölülvizsgál, 102.
fölülvizsgálat, 102.
fölülvizsgáló, 102.
511.
fölvértez, 462.
fölvigyáz, 162.
fölvigyázat, '462.
fölvilágít, 611.
felvilágosodás,
163.
fölvilágosodik,
102.
fölvilágosít, 102.
fölvilágosul 103.
felvilágosult, 483.
fölviragoz, 612.

fölvirul, 378,
tolviz.slat, 382.
fiilvonáa, 103,463.
fölvonis-kSz, 103.
fölzet, 103, 463.
főnév, 103, 463.
fiinnvez, 103.
főnök, 103.
-főnök, 463.
főnökiét, 463.
förtnoteg, 317.
fösvényít, 463.
fősz1, 103.
fősz-öntet, 251.
főűgyn3k, 360.
fővég, 103.
föveny-óra, 381.
főzemény.103,290.
főzhely, 88.
franczia, 103,463.
Frigyes, 172.
frisselik, 103.
frissít, 103.
frissül, 108.
fullánkzat, 463.
fura, 463.
furdancs, 103.
futalékos, 103,463.
futam, 103, 313,
463.
fulamít, 108.
fntány, 211.
futár, 103, 185.
futékonv, 104.
futkár, 104.
fntnok, 44, 104,
801.
fntóhtrdehnény,
187.
'
futóirat, 187.
fűtőiévé!, 187.
fiitunez, 104.
fuvat-s, 464.
fuvallat *464.
fuvalmáuy, 104.
fttvalom, 104,464.
fuvattyús.104,484.
fuvola, 104, 464.
fúvóra, 104 385.
fttvoráz, 104, 385.
függ-, 105, 464.
függöd, 464.
fiiggedelem, 101.
függelék, 104,142,
464.
fülelem, 104.
föggelmes, 104.
ftlggély, 105.
függélyes, 101,
105.

függemény, ISI,
201.
fiiggentyfi, 104.
független,lül,464.
függetlenít, 104.
függetlenseg, 104,
461.
fflggetyfi, 101,148.
fiiggemény, 2U1.
fnggmény, 105,
201.
függőn, 105.
fnggflleg,104,105.
függőleges. 105.
függelék, 104.
függöny, 105,142,
268.
fiiggönyöz, 105.
függőén, 105.
függő óra, 388.
fllggvény, 105,154,
363.
függvényez, 105,
201.
fülke, 464.
fflltanú, 105, 302.
fürdővendég, 464.
fürgencz, 105,138,
464.
fürkész, 105.
fürkészel, 105.
fürkészni, 105.
fürtözet, 105.
fűszer, 105, 464.
főszer-áros, 105.
fűszeres, 105.
fűszeres, 105.464.
fűszerész, 105.
fűszeressel, 105.
fűszerez, 105.
ffiszer/et, 464.
fűvé®, 105, 465.
füvészet. 33, 105,
465.
fövészkert, 105,
465.
fiivészni, 105.
füvészség,105,465.
füzény, 165.
füzér, 106, 465.
fözértáncz, 106.
füzet, 106, 465.
fözőlék, 465.
*
-g, 389.
gagyog, 106.
gallyaz, 106.
gallyasat, 106.

gar, 106.
gara, 106.
garál, 106.
garálkt, 106.
garat, 465.
gátatlan, 465.
gátna, 327, 367.
gátnász, 327.
gáz, 106.
gazdaiság, 70.
gazdaságos, 107.
gazdász, 107.
gazdámat, 107.
gazdatiszt, 465.
gázhelv, 106.
gázvilágitás 485.
Geiza, 465.
geny, 107, 335.
gop, 107, 112.
gépelyéaz, 107.
gcpclyzet, 107.
gép s'z. 107, 465.
gépészet, 107.
gépezet, 107.
gépmfi. 107.
gerendára!, 70.
gorinezos, 107.
gerj, 107, 335.
gerjedékenv, 107.
gerjedeleui. 107.
geijedelmes, 107.
gerjedménv, 466.
gorjelem, 107.
gerjelmes, 107,
466.
gerjas, 107.
gerle, 107.
uerő, 172.
Gorőke, 172.
Géza,107,172,-165.
gili. 107, 166.
gim, 107.
gímszarvas, 108.
góca, 108.
grtezpont, 108.
golyhó, 108.
golyó, 108.
golVébisoz. 10a.!
golyóz, 108.
gumboly, 466.
gomoly, 108, 466.
gomolyag, 108.
gomolyfolliŐ, 108.
gomolyog, 108.
gondár, 108
gondatlan, 338.
gooddlj, 46b.
gondnok, 108,466.
gondolatcsere,
466.
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gondolatai, 108, gúnynév, 110.
gyáripar, 112,
gyöküz, 114.
466.
gúnyor, 110, 111, gyártandó, 468.
gyöngéd, 111.
gondolatvonás,
167.
gyarmat, 112,468. gyöngódtclen,115.
108.
gúnyorus, 111.
gyarmatosít, 112, gyöngélkedik, 115,
gondoz, 108.
gúnyos, 110.
468.
470.
gondszabadjai
gtlmí, 111, 467.
gyarmatos, 112.
gyöngéden, 115.
bölcs, 162.
gilmőkór, 111.
gyármnnkás, 112. gyönyör, 115, 147,
gondtalan, 368.
gümőkóros, 111.
gyámok, 112,468.
162,242.
gondvisel, 466.
gyakranitó, 111. gyáros, 112.
gyönyiírédes, 500.
gonoszöröm, 160. gyakorit! ige,111. gyártatom, 112.
gyönyörít,115,470.
gór, 108, 109.
gyakorlat, 111,
gyártmány, 112.
gyönyörtaleo, 115.
górcső, 108.
467.
gyártvány, 112.
gyúr, 162.
gordonka, 109. gyakorlati, 111.
gyász-, 112, 314, győzelem, 29,115,
gőgtelen, 466.
gyakorlatias, 111.
S72, 469.
355.
gömb, 109. 466.
gyakorlatilag,: 11. gyengéncz, 197.
győzelmes, 115,
gömbé, 348.
gyakorlékony.
gyeplog, 256.
470.
gömböly, 99.
303.
gyér, 113, 469.
győzeliueskedik,
gömbölyűdet!, 41. gyakorlodalom,
gyérit, 113.
470.
götnó, 111.
167.
gyermekes, 113.
Győző 107, 172.
göncz, 109.
gyakorlóing, 111. gyermekkorú,179. gyú-, 115.
gunozólitós, 109, gyakorlott, 111.
gyermek-szoba,
gyufa, 383, 470.
282.
gyakorlottság,
120.
gytljtacs, 116.
gönczölSsség, 109,
111.
gyermeteg, 113.
gyujtag, 116.
göngy, 109.
gyakornok, 111, gyérseg, 113.
gyulacs, 116.
göngyöl, 109.
166,
467.
gyertyáz, 469.
göngyöleg, 39.
gyalk, 118.
gyérül, 113.
gyúladalom, 115.
göngyölet, 109.
gyalogság, 111,
gyilk, 113.
gvnladék, 115.
göngyölít, 109.
212,
467.
gyilkol, 113, 469.
göngvsúlv, 109.
gyalok, 113.
gyilok, 113.
gyulong, 46, 116,
gör, 109.
gyám, 111, 147.
gyógy, 113.
162.
gör-, 109.
gyám-, 467.
gyógy-, 113, 469, gyúlpont, 115.
görbület, 109.
gyámangyal, 468.
638.
gyűltök, 115,116.
gördülékeny, 110, gyámfa, Ili.
gyógyász, 113,469. gvúltokos, 116.
166.
gyámít, 111, 168. gyógyászat, 113. gyúpont, 115.
gördülőt, 109.
gyámkóz, 168.
gyógyszer, 113.
gyurma, 116.
gördületes, 109.
gyámkodás, 111.
gyógyszer-áros,
gyúrovánv, 470.
gíirob, 110.
gyámmentesítés,
114.
gyutacs, 116.
görnyeteg, 317.
230.
gyógyszeres, 114. gyútalanit, 115.
görnyít, 466.
gyámuok,
112,301.
gyógyszerész, 113.
gfith, 434.
gyámok,
141.
gyógyszerészet,
gőz, 110, 299.
gyámokít, 111.
114.
gyülde, 116.
gőzerő, 466.
gyámság, 112.
gyógyszertan, 114. gyüledék, 116.
gőzkocsi, 467.
gjámtalao, 468.
gyógyszertár, 113. gyüledez, 470.
gőzkör, 110, 204, gyaníllan, 468.
gyúgvszertáros,
gyülem, 116, 170.
167.
gyanítmány, 112.
114.
gyülemOny,116.
gŐzöny, 467.
gyántázat, 378.
gyomom, 409.
gyüleményes, 116.
gőzszesz, 1(16.
gyauúlag, 468.
gyomorból, 415.
gyülendik, 116.
gránátos, 467.
gyanúsít, 112,468.
gyors-, 114.
gyüievény, 116.
grófosítás, 147.
gyanúságtalan,
gyorsír, 114.
gyfllhely, 116.
gubó, 110, 162.
112.
gyorsirászat, 114, gyűlölet, 116.
gúla, 110.
tanúskodik, 112,
169.
gyűlöletes, 116.
gúlya, 110.
168.
gyorsíró, 114.
gyülpont, 470.
gnlyáshús, 467.
gyanúszlnes, 168. gyorskocsi, 114.
gyülvény, 116.
gulyásoshús, 467. gyanútlan, 112.
gyorsköltész, 185. gyümölcscsz, 106,
gumó, 111.
gyár, 112, 468.
gyorsul, 114.
116.
gumós, 111,
gyarak, 128.
gyök, 114, 469.
gyümölcsószet,
gúny, 57,110,111, gyarapodvány,
gyök-, 114.
106.
313, 467.
468.
gyökér-ok, 470,
gyümölcsösít, 116.
gúny-, 110.
gzarapnl.
468.
gyökos, 1Í4.
gúnyázat, 467.
gyári, 112.
gyökösség, 114.
116, 470.
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gyiimfikstelenül,
116.
gyüremlik, 116.

hajpor, 118.
hajporoz, 118,471.
hajporzó, 471.
baisíp, 118.
■>
hajsza, 118.
i.'ijtalr-k, 119.
habarcs, 117.
liajtir, 118.
habarcza. 117
hajzat, 119, 471.
liáhor, 117, 470.
haladat, 471.
liad-, 117,806,470. haladóktiny, 471.
hadastyán, 117, haladéktalan, 119,
276.
471.
hadász, 117.
haladván}- 119.
hadászat, 117.
halál , 119. 471.
hadbíró, 470.
halálbüntetés,! 19.
hadgyakorlat,! 11. halálos, 119.
hadi. 117, 470.
haláudék, 119.
hadi tílrvény, 117. bálánk, 119.
hadjárat, 117.
halántck, 119.
hadláb, 118.
lialántékcsont,
hailkflldemény.119.
196.
'
haldokol, 119.
hadona, 1.
hall-, 119, 120.
hadoncztanva,
haliam. 120.
200.
"
hallamlik, 120.
hadoszlop, 117.
hallamos, 120,171.
hadtudós, 117.
liallamtan, 120.
hágcsó, 220.
hallgatag, 120.
hagyaték, 118.
hallgatólagos,120.
hagyomány, 118. hallgatóság. 120,
hagyományos. 118,
471.
471.
lialljukoz. 288.
hagyományoz,118. liáUomány, 120,
hagyovány, 471.
472.
hajsza;, Hl.
halmaz, 120, 472.
hajcsár, 118,171. halmaz-állapot,
taposó, 118.
120.
ha csövesség. 118. halmosul, 472.
hajdaokor, 118,
halmoz, 120, 472.
152, 245.
balmozat, 120.
hajfodrasz, 93.
háló-szoba, 120,
hajfodró, 456.
472.
hajha, 118.
halottkém, 120.
hajnász, 118.
halványít, 471.
liajhászat, 118.
hám, 13. 120.
hajház, 118.
hám-, 120.
hsjladék, 28, 118. Iiamarit, 120,472.
ballag, 471.
hamartat, 472.
hajlam, 118, 471. bamartürvény,
hajlamos, 118.
472, 859.
hajlamosít, 118.
hamis-, 472.
hajlat, 118, 171. hamisítvány. 120.
hajlatos, 118.
Itámlik, 120.
bajnak, 46.
hámoz, 120.
Hajnalka, 172.
hamvadék, 120.
hajnalodig, 171.
liamvadoz, 90.
hajnalph-, 262.
hamvaszt, 120.
liajóhíd, 471.
hamweder, 120,
hajójáratok, 489.
472.
hajnrones, 277.
haiulalianda, 472.
Szn-y: Nyolvújit. Szótára folyt-

hang-, 121, 472.
hanga, 384.
hang-adó, 473.
hangász, 121,385,
473.
hangász,nt, 121,
473.
hanglejtés. 121.
hangnem, 121.
hangnyomat, 121.
hangnyomaték,
121.
hangnyomatékor,
121.
hangol, 121 ,473.
hangulat, 121.
bangóra, 383.
hangsúly, 121
hangsnlyoe, 121.
hangsúlyoz, 121.
hangulat, 121,473.
hangverseny, 121.
hangversenyez,
121.
hangzás, 121.
hangsat, 121, 173.
haogzatka, 121,
473.
hangzatnl, 473.
hangzatos, 121,
hangyár, 43.
hangyász, 122.
hántalék, 473.
hányados, 121.
hanyag, 122.473.
hanyagol, 122.
hanyagság, 122.
hányalás, 122.
hanyatlósvó, 122.
hanyaitszó, 122.
hánylis, 122,197.
hánylak 122.
hányszekelés, 297.
hárad, 13.
Iiárasst, 13.
Iiarcz-, 247, 478.
liarczias 122,473.
harcznok, 473.
harczona, 473.
hiromszögellés,
478.
hars, 171.
harsanya, 122.
harsona. 122.
harsonás, 122.
haraouáz, 122.
bársony, 122.
harsonya, 122.
hártyargpá, 279.
hárnlat, 73.

63;
hasáb, 122, 474.
hasábtost, 122.
haslieszéilnök,
122.
hasbeezélfl, 122,
474.
hason, 122.
hason-, 122, 471
hasonegyit, 113,
474.
hasonérték, 123.
hasonít, 122,474.
hasonkép, 123.
hasonlag. 123.
hasrmlagos, 128.
hasonlatban, 54.
hasonlít rá, 474.
hasonlódul, 123.
hasonmás, 123,
474.
haaonszenv, 123.
hasonszenvencz,
128.
hasonszeuvész,
123.
hasontalan, 122.
hasonul, 122.
lias-szónok, 122.
használ, 123.
használatos, 123.
haszon-, 123,474.
haszonbér, 123.
haszonbérló, 123.
haszonélvezet,123.
haszonol, 471.
hasaonvétel, 123.
baszonvétesités,
174.
haszonvétlen, 471.
hasztalan, 123,
474.
hasztalanul, 123.
halai, 432.
hatalmasul, 474.
Iratainaz, 123.
hatalmazó, 123.
hatalmazvány,
124.
hatalomkar, 159.
hatalomjel, 180.
hatály, 124.
hatályos, 124,475.
hatályosig 124.
hatálytalan, 124.
hatálytalanít. 121.
hatány, 124, 475.
határ-, 124, 475.
határidó, 124.
határnap, 124.
hatámok, 124.
41

határol—hófehér
határol, 134.
hegylánezolat,
határozat, 124,
200.
175.
liegymögi, 126.
határozatlan, 124. helybesít, 299.
határozmáuy,'475. helyesbít, 126.
határozó. 475.
helyesel, 126, 129.
határozott, 475.
helyesírás. 12Ö,
leltározottság,124.
476.
határzár, 125.
helyesli, 126.
hatáskör, 125,475. helyeslés. 126.
hatásos, 175.
helyeslet, 126.
hatékony, 475.
helyette®, 68,126,
hátir, 125.
193, 218.
hátirat, 125.
helyettesít, 126.
hátlap, 125.
helyettes, 126.
hatóság, 475.
helyez, 126.
hátrahat, 475.
helyezet, 127.
Iiátrál, 125.
helyezkedik, 126,
hátrálat, 125.
127.
hátralék. 125,383. helyeztet, 47Ö.
hátralékos, 125.
helyheaet,127,476.
hátralét, 125.
hetyhezkedik,127.
hátralétel, 125.
helyirás,126.
hátráltat, 125,476. helyirat, 126.
hátrány, 125.
helyiség, 126.
hátrányos, 125.
helykapitány, 387.
hátrész, 475.
helynév, 67.
hátait, 476.
helynevek, 126.
hatszoros, 285.
Iiolynök, 127.
háttér, 125.
helyóniagy, 337.
hatvány, 126.
helyőrség,127,338.
hatványit, 125.
helvparanrsiiokhatványok 125.
ság,337.
liatványosit, 125. helyrajz, 127.
batvánvoz, 125.
Iielvrajzi, 127.
hátvéd, 125.
iietyrehoz,
-ház, 125, 476.
176.
íiazaáruló, 476.
helyreigazít. 477.
Iiazafi, 125, 182,
helyreUt, 476.
476.
helyszín, 126.
hazafias, 126,132. helyszínel, 126.
hazafiadan, 126.
helyszinrajz, 126.
hnzafiatlanság,
helytelenít, 127.
476.
477.
hazafiéit, 176.
helytelenkedik,
liazafitlauság,476.
127.
liazafiúít, 176.
helyzet, 127, 177.
házal, 126, 476.
hetnpely, 33(1.
hazapolgár, 109.^
hemzseg, 127.

herczegitett, 117.
hervadekony, 127.
horvadoz, 477.
harvatag, 127,477.
hetevéuy, 300.
hétateinflyes tálé
la, 300.
hétszemélyuök,
300.
hevedelem, 127.
lievély, 127.
heveny, 127.
hevcnyóncz-költesz, 127.
hovenyés, 128.
hevenyész, 127.
Uevenyészet, 127.
hevenyészni, 128.
hevenye/, 278.
havenykedik, 127.
heverész, 128.
heveteg, 127.
hévmérték, 480.
hevület. 128.
hézagpótlói, 128,
477.
hiány, 128, 137,
162, 477.
hiányjel, 138.
liiáiiylxl, 128.
hiányol, 128.
liiánynsit, 128.
biánypóüék, 477.
hiánypótló, 128.
hiányzik, 128
127.
hibátlanig 477.
hibátlanság, 477.
hibáztat, 129.
hidász, 129, 477.
hidászat, 139. ~
hidazat, 129.
hidegvér, 139,177.
hiedékeny 181.
biedel, 432.
hiedelmetlenség,
477.
higany, 129.
Itimb|| ^2 '

hirdetmény, 129
478.
híréez, ISO.
lu'rasztel, 129.
hírest, 129.
hirhedt, 129.
hírlap, 129, 201
478.
hirlapvitily, 614.
hirlemény, ISO.
hírlevél, 200.
hírnek, 180.
himovcs, 129.
hirnök, 180.
hirasmóny, 129.
hirzet, 129.
hireö, 129.
hiszékeny, ISI.
hiszelékeny, 131
hit-, 130,478,564.
hitbér, 130.
hitbiaomány. ISO,
478.
hitelesít, 130,478
hitetlen, 130.
hitelez. 18C.
hitelezd, 130.
hiteljesy, ISO.
hitcltclonség, 130
hitelzálog, 155.
hitnyomozás, 478.
liitrebizomány,
130.
hitrege, ISO.
hitteég, 478.
hihásol, 129.
hiúkodáí, 478.
hiúság, 130.
hiúsít, 130.
hiúskodik. 130.
hiúsoiiik, 131.
hiusúl, 181.
hiúvágy, 478.
hivatalkodik, 478.
hivatalnok, 131.
hivatalos, 479.
hivatás, 131, 479.
hivatást®, ISI.
hivatkozat, ISI.

hazavéd, 133.
házfedelet, 98
házfédém, 98.
házi barát, 476.
Iiázi bútor, 32.
héber, 126, 476.
liéberség, 126.
hegedékeny, 94.
hegesztői, 126.
hegyközi, 460.

hímez,’ 129.
477.
127.
hímnem®, 129,478.
Iiímpor, 129.
himszál, 129.
hinta, 129.
hintái, 129.
hintázás, 207.
hintózik, 506.

hivatalt, 131.
hímez, 477.
hímnem, 129.
hivatva, 479.
hivékeny, 131.
hízeleg, 131.
hóbort, 131.
hóbortos, 131.
liódítmány, 131.
hófehér, ISI, 22S.

henger, 127, 330.
hengeres,
hengeres,
hengerel, 127.
hengeres, 127.
hengerül, 477.
henyétlen, 177.
hényzfi. 266.
herczegiség, 70.
herczegít,127,147.
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Hófehérke, 131,
hogyan, 131, 479.
-hogyan, 132.
hogyansíig, 225.
holdfogyatkozás,
533.
holdkóros, 182.
hoMlag, 5, 256.
homag, 64.
homlokirás, 153.
homloklevél, 431.
homloktér, 479.
homloktyn, 516.
homlokzat, 132,
159, 238.
komor, 49, 132.
bomorít, 182.
hon, 132,196,479.
hon-, 182, 479.
Honderű, 179.
honfias, 132.
hunfíant, 132.
hongyilkos, 152.
honi 132.
-huni, 132.
honleány, 132.
honny, 132.
honol; 132.
honos, 132, 246
480.
honosi. 480.
honosít, 248.
iionosítvány, 248.
.... osudik, 1.82.
honosság, 480.
Imnosnl, 182,248,
180.
honpolgár, 409.
hontalan. 132.
hontalanlt, 182.
honvéd, 182, 480.
honvédelem, 133,
480.
honvédelmi, 133.
Iionvcdseg. 133.
Huráu, 235.
hord-, 136
hnnlalék, 133.
hordnok, 133,480.
hordszék, 326
horgany, 133.
horgany, 480.
horgas hossz. 134.
horgony, 133
horgonyra, 133.
hornyoiat, 134.
horony, 480.
horty, 134, 480.
horzsol, 134.
hossz, 134, 480.

hosszadalmas,134.
hosszadalom, 134.
hosszalom. 32.
hosszmérték, 134.
hosszúdad. 44.
hozadék, 134.
hozomány, 134,
480.
hozzáilled, 140.
komájánál, 489. *
hőfok, 134, 480,
hölgy, 134,162,480.
hőmérő, 134.
hőmérsék, 135.
hőmérséklet, 135.
hörghurut, 480.
hörp, 481.
hős, 135, 301.
hős-, 135, 181.
hősi, 135.
hösilog, 135.
hősködik, 481.
hnlls, 135.
hulladékony, 135.
hullám, 135, 286,
313.
hullámlik, öl, 135.
hullámul, 51. 1SS.
hullámos, 135.
hnllámzat, 135.
hnllámzik, 135.
hnllaszt, 481.
hnllatag, 135,481.
(mllékony, 91,135.
hulló-csillag, 135.
hunyor, 330, 481.
húroz, 135.
hározat, 135.
hunitól, 481.
húsomul, 387.
huszár, 135.
huszárezred, 450.
hutahivatal, 18L
hutás, 181.
hntatudomány,
181.
huzal, 135.
Imzalék, 598.
huzalékos, 481.
inizani, 135, 658.
-lmzam, 258.
búsamat, 481.
huzavona, 481.
huzat, 186.
huzntolás, 5s.
-hő, 136, 481.
hűbér, 136.
hűbéres. 136.
hüdés, 298.
hfidött, 298.

hüllB, 136.
hülye, 136.
hűs, 136, 481.
hősei, 136.
hűsít, 136, 481.
hűsítő, 136.
.
'
-i képző, 897,181.
-ias, -ies, 3S7,482.
ideg, 136
ideges, 136.
idegent, 136.
idegeskedni, 13(1.
idegesség, 136.
ideges, 137.
idegláz, 482.
idegzet, 136, 482.
idegzett, 137
ideiges, 137.
ideiglenes, 137.
ideiglenesen, 137.
ideigleni. 137.138.
idemellékezett,
217.
idény, 82,137,182.
idéző-jel, 137,482.
idézvénv. 137.
idom, 137, 482.
idomár, 137, 482.
idomias. 137.
idomít, 137. 482.
idomlag, 486
idomos, 137, 482'.
idomosság, 273.
idomozott, 137.
idomtalan, 137,
486
idomtalanit, 137.
idomul, 137, 483.
idomnltaág, 225.
idomzat, 137, 483.
idomzatos, 483.
idomzatossáv, '37
idomzólag. 483.
idő, 138, 483.
időhatár, 124.
időigleni, 137.
időleges, 138.
időlogi, 137. 136
időmérő, 486
időrend, 138.
idősít, 138
idősödik, 138.
idősfil, 188.
időszeri, 483.
idővény, 130.
időz, 138, 483.
időzet, 488.

idill, 136
idüló, 138.
idiilflleg, 138.
idült, 136
idv, 162.
iffioncz, 136
ifjonc®, 138, 197,
362.
ifjonti, 483.
ig, 155.
igazgaték. 186
igazi, 483igazlatára, 51.
igazol, 138, 484.
igazolvány, 138,
484.
igazssinü, 365.
igazazinőtlen, 365.
igazvélés, 112.
igeképzők, 389.
igenei, 139, 484.
igenez, 484.
igenleges. 138,238,
484.
igenletes, 138.
igény, 139, 243.
igénybeveszi 139.
igényel, 139.
igénvez, 139, 484.
igénytelen. 139.
igérmény, 139,171.
ígérvény, 139.
igető főnévvé tétele, 403.
igetős összetételek, 406
lgnáez, 285.
ihlet, 139, 484.
ihletés, 139.
ihletet, 139.
ijáss, 484.
ijedékeny, 434.
ijedelem, 139.
ijedelmes 139.
ijedelmeshedik,
139.
ijaokozik, 484.
iker, 139, 484
ildom,139.449,484.
ildomos, 139.
illan, 486.
illaui, 139
illantó, 140.
illatosat, 140.
Illatszer, 140.
illatszerész, 140.
illatszerészet, 140.
illed. 140l
üledék, 140.
üledékes, 140. .
41*
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illedéktelen, 140. ingerű, 485.
Hiedelem, 140.
ingerlU, 142.
illedelmos, 189,
ingerültség, 485.
140,
ingóság, 226,486.
iUedelmetlon, 140. ingyenes, 142,486.
illékony, 104,140. ingyem, 486.
illem, 140.
inn’enség, 351.
itleuiény, 140.
intelem, 142.
illeménrés, 140. intelméé, 112.
illeme*, 140.
intemény, 142.
illemetleo, 140,
intézőt, 112, 169,
485.
4S6.
illőmtanárság,465. intérkodik, 143.
illemtelen, 485.
48G.
iüemtelenscg, 110. intézmény, 143i
illendózet. 411.
486.
illeszkedik, 110.
intézvény.143,186.
illeszt, 140.
iutézvényes, 143.
illesztetlen, 140.
intvény, 112.
illeték, 140.
Ínyenc/,, 148.
illetékes, 140
inyész, 215.
illetékesség, 140.
ipar, 143, 486.
illetékkötelezett,
iparág. 186.
140.
iparegyesület, 186.
illetékmentes, 140. iparlovag, 113,486.
illetéktelen, 140.
iparművé*, 486.
illetmény, 140.
iparos. 143.
illetmény™, 140.
h-, 143, 486.
illetólcg, 485.
iralmár, 145.
illetéség, 140.
iralmász, 145.
illatvény, 140.
iralom. 26, 145.
ima, 141, 485.
irály, 143, 486.
ima-, Ili.
iram, 111, 486.
imáa, 141.
iráni, 144.
imaz, 141, 485.
iram-, 108, 144.
inbetfi. 406.
irány, 14, 144,487.
ind, 141.
irányadó, 141,222,

irattár, 144, 487.
irattámok. 144.
irgalomdöfée, 166.
irka, 145.
Írnok, 145, 314.
iroda, 145, 294.
iroda-gyakorló,
145.
irodalom,115,187.
irodalompártoló,
648.
irodalmár, 145.
iroda-igazgató,146.
irama, 145.
iromány, 146,171,
487.
írén, 267.
Írószer, 487.
irota, 145.
irotár, 145.
irovánv, 146.
irthatékony, 487.
irtózat, 146, 487,
-i-ság, -i-ség, 398.
iskolatárs, 146,
487.
isme, 146, 487.
-isme, 148.
ismcgol, 147.
ismerni tanul,488
ismerteién, 488.
ismérv, 116.
ismerve, 146
ismervény, 146,
162.
ismétel, 146, 147.
femétc®, 488.

ittas, 148, 488.
ittasodik, 148.
ittasul, 148.
itllioitoa, 418.
iv, 148.
ivar, 148.
ivari, 118,
ível, 148.
ívez, 148.
ísezet, 148.
Ivor, 488.
ivota, 145.
ivrit, 148.
izéiét, 148.
izollet, 148.
ízeié, 230.
ízeeülés, j49.
izgatag, 489.
izgalom, 3S, 148.
izgalmas, 33
izgékony, 489.
izíelet, 148.
izlet, 148
Ízletes, 148.
izlik, 1-18.
izmosít, 149.
izmosodik, 149.
izmosul, 149
izom. 148.
izomzat, 149.
ízülés, 149.
ízület, 149.
ízületi esúsz, 149.
izz, 149,
izzó, 149.
izzadakm. 489.
izzadmánv, 149.

■inda, 141.
indíték, 141, 485.
inditmánv, 141.
indítvány,141,485.
indítványoz, 141.
indóház, 141,266.
indok, 141, 486.
indokol, 141.
indokoz, 141.
indulatba, 485.
indulatosságtalanság, 572.
indnlatszó, 142.
inga, 142.
ingadozás, 207.
inger, 141, 142.
ingerfedik, 485.
ingerlek, 142.
ingerlékeny, 142,
485.
iogerlet, 142.
ingertelen, 142.

ismétlőnk, 146.
ismétlődik, 147,
istenesül, 488.
Isten hozzátok,
488.
Isten veletek,488.
isteniség, 446.
istenit, 127, 147,
488.
istenkedik, 488.
istenné, 147.
istenül, 488.
Istókbalma, 210.
iszam, 147.
iszony, 147, 162,
488.
iszony, 147.
iszonyat, 147.
-ít, 889.
ite. 147.
Ítész, 147.
ítészét, 147, 488.

izzatae, 489.
izzatott, 149.
izzik, 149.
izzít, 149, 489.

irányít, 111.
Iránylag, 144,411,
187.
iránylat, 114.
iránylik, 144.
irányos, 144, 487.
iránvosság, 141.
irányoz, 144, 487.
irányozat, 144.
iránystily, 411.
iránytalan, 487.
iránytű, 144.
irányul, 144.
irányzat, 144
irányzatba, 144.
irányzatúé, 144.
irányzók, 144.
írásmód, 143.
Írisz, 145.
írasztal, 201.
irat, 144, 176
iratkozik, 145.

,
iajdít, 149.
jayorig, 149.
jár-, 149,150, 489.
járadalom, 150,
489.
járadék, 125, ISO.
járadékos, 150.
járandó, 150.
járandóság, 160.
-járat, 150.
járatlan, 489.
járatos, 489.
járda, 150, 162.
járdái, 150.
járomány, 15"

JAcovány karczolat
árovány, 150,439.
árovinyos, 490.
ártas, 459.
ámlat, 150, 489.
árulék, 15a
árulékos, 150.
árulmány, 150.
árulnok, 150,489.
árnlvány, 150.
árvány, 150.
árványos, 150.
,árvíz, 86.
jász, 484.
játék-, 151, 490.
átékszin. 32,115],
309, 490.
játszma, 151.
javadalom, 151.
javadalmai, 151.
javadalmai!, 151.
javallat, 151.
javaslat, 151, 490.
javasol, 129, 151,
490.
javít, 151, 490.
javítók, löl.
javíték-ív, 151.
javítmány, 151,
490.
javítunk. 151.
jávorgim. 108.
javul, 151.
javulókon}, 1490.
jegecs, 151.
jegese, 151.
jegecsedik, 151.
jogéra, 151, 490.
jegeczedik, 151.
iegeczesedik, 151.
jegeczesít, 151.
jegeczesül, 151.
jegedni, 151.
jegedzés, 490.
jegeszt, 151.
jegez, 152.
jegítús, 490.
jégkár, 152.
jégkármenti intézet, 27.
jegicz, 151.
jegiczB, 151.
jsgyezvény, 152.
jegyűiét, 154.
jegyzék, 152,490.
-jegyzék, 490.
jegyzékváltás, 152.
jegyzemény, 152.
jegyzet, 152, 490.
jegyzi, 496.
jelbeszéd, 152.

jelbeazédi, 152.
jelel, 153, 151.
jelenés, 491.
jelenet, 152.
jelenetei, 152.
jelenidi, 152.
jelenít, 152.
jelenkezik, 153,
491.
jelenkor, 118,152.
jelenleg, 152.
jelenlegi, 152.
jeleidéi, 152,-490.
jelentétlenség,
491.
jelentékeny, 153.
jelentékes, 153.
jelentéktelen, 153.
jelentes, 153.
jelentkedk, 153.
jelentmény, 153.
jelentős, 153.
jelentvén/, löt
jelez, 153,154,491.
jelhirli, 329.
jelige, 153.
jelkép, 153, 491
jelképes, 153.
jelképez, 153.
jelleg, 153.
jelleges, 153.
jellegez. 153.
jellegzet, 153.
jellegzetes, 153.
jellem, 36,86, 153,
206, 450.
ellemény, 154.
ellemes, 154.
allémé*, 154.
ellemrajz, 104.
ellemtelen, 154.
ellemvonás, 151.
ellemzet, 491.
ellemzetes, 154.
ellemzi, 154.
elmez, 154, 491.
elmezlés. 154.
elmezni, 151.
elmondás, 158.
elmondat, 153.
elöl, 154.
elölet, 154.
jelölmeny, 491.
jelölt, 151.
jelszó, 154.
jelv, 154.
jelvény, 154.
jelzálog, 154.
jelzálogos, 155.
jelze, 153.

jelzik, 153.
jolzot, 153.
jelzetei, 153.
jelzi, 153.
jelzi*, 153.
Jeni, 155, 210.
Jeiní, 172.
jobbítmány, 155.
jobbítván}, 155.
jobbnlékouy, 491.
jog, 101,155, 491.
jog-, 155.
jogar, 491.
jogász, 156.
jogászat, 156.
jogászikig, 156.
jogászlap, 156.
jogeset, 156.
jogilag, 155.
jogod, 156
jogos, 155, 491.
jogosít, 155, 491.
jogosítvány, 155.
jogosult, 155.
jogosat, 155.
jogszerű, 155.
jogtalan, 155.
jogtalanság, 492.
jóhiszemű, 492.
Jolánka, 492.
jólét, 156.
jól jön ki, 156.
jól nézki, 156,178,
192.
és-, 492.
óeda, 156.
óskely, 156.
óslat, 156.
ót áll, 156.
itékeny, 156.
útékony, 156.
övedék, 157.
övede), 47: 132.
jövedelme*, 157.
üvednlmesít, 157.
övedelmez 157.
Svény, 238.
jöveszt, 157, 336.
jutalék, 125, 157,
492.
jutáiinas, 492.
jutalom, 47, 256.
jntahmuiijaz, 47.
jutakraijáték, 157,
192.
jutány, 67, 157.
jutányi, 492.
jutányos, 157,
492.
jutányosul, 482.

K.
kabakorság, 493.
kábul, 157, 493.
kábulat, 157.
kábultig, 157.
kacsé, 157, 493.
baezér, 158,162.
kaczérkodik, 158.
kagyló, 158.
kagylódad, 581,
kajdács, 493.
kajdász, 493.
Kál, 126.
kaland 158.
kalandor. 158,493.
kalostor, 181
kalászát, 158.
Káldor, 493.
kálit, 158.
Káló, 126.
kamasz, 1.58.
kamat, 158, 388,
493.
kamat-, 159.
kamatláb, 493.
kamatlan, 193.
kamatlevelhe,299.
kamatul, 158,493.
kamatos. 159.
kamatait, 159.
kamatoz, 158.
kandalló, 159,493.
kaudi, 159, 498.
kanyar. 119, 159,
494.
kanyarodik, 159.
kanyarog, 159.
kanyarulat, 159.
kapcsolat,159,494.
kapcsolatos, 159.
kapcsolók, 36,494
kapcsolmánv, 36.
líappanhágó. 210.
kápra, 1, 159, 494.
kápránd, 494.
kápráz. 159.
káprázat, 159,494.
káprázol, 159.
káprázolat, 159,
494.
kápráztat, 150.
kaproz, 159
kaprodzik, 159.
kapuzat, 159,238.
Ivar, 494.
karaugyal, 494.
káratlánftás, 161.
karcz, 159.
karezolat, 159.
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kardalló, 494.
kardalnok, 158.
kardbojt. 159.
kardos, 494
kardugva, 495.
karéneklő, 178.
karhatalom, 159.
karimásat, 494.
kárkipétlás, 160.
karkulcsolva, 495.
kármentesít. 16a
karmol, 160.
kármoeolv, 495.
karnagy, 160,494.
karnvugva, 495.
Karok és Rendek,
494.
karol, 160, 495.
károsodik, 160.
károséi, 160.
karózat, 160,161.
karöltve, 160.
káröröm, 160,405.
kárörvendn, 160,
493.
kárürvendve, 160.
karperec*, 160,
495.
kárpótlás, 160,495.
karszellem, 161.
kártalanít, 161.
kartárs, 495.
kártékony,89,156,
161, 331,
kártékonyatlan,
495.
kártékonykodik,
495.
kártérit, 161.
kártétien, 590.
kártóvéketlen,
495.
karvas, 160.
karzat, 161.
kaszabol, 161.
kaszából 161.
katonaiak, 200.
kátyú, 161, 495.
kávéz, 495.
kavics, 161.
Kazinczy szavai,
161, 162.
kcbclbarát, 163.
kebelbeli, 163.
kebel®, 163.
kebelező, 163.
kebeli, 163.
kebelzet, 163.
keblenez, 197.
keblesrt, 495.

kardriló—kerékpár
kecs, 162,163,495.
kecses, 163,195.
kecsk^golyó, 108.
kecstelen, 163.
ked, 163.
kedély, 30, 163,
232, 311, 469.
kedélydós, 496.
kedélyes,163,496.
kedélyteieu. 163.
kedélyzet, Í63.
-kelik, -ködik,
89Ü.
kedvély, 30.
kedvély, 163.
kedvélyes, 163.
kedvenez,162,168,
197, 496.
kedvezőt, 164.
kedvezőtlen, 54,
486.
kedvezmény, 164.
kedvozményee,
164.
kedvezményez,
164.
kedvezőtlen, 54,
164, 197.
kegy, 164, 165.
kegy-. 164, 496.
kegyed, 161.
kegyel, 91, 165.
kegyelemdöfés,
165.
kegyelet, 165,496.
kegyeletén, 165.
kogycncz, 165.
kegyesreod 165.
kegyes rendi, 165.
kegyastelen, 496.
kegyiskolai, 165.
kegyiskolások,
165.
kegyúri jog, 196.
kegyület 165.
kéj. 165, 496.
kéj-, 165,166,215.
kéjeleg, 166.
kéjelem, 165,186.
kéjelgő, 166.
kéjelkcdik, 166.
kéjeimen, 165.
kcjencz, 165.
kelékeuység, 279.
kelenzye, 166.
kelengyéi, 166.
kelet, 166,248,496.
keleti, 166.
keletkezik, 166.
kellék, 166.

kellékes, 166.
kellem, 36,59,162,
166, 299, 313,
498.
kellemesít, 166.
kellemetlenebbség, 406.
kellemetleuít,16ö.
kelleír,télén, 166.
kellé közép, 192.
kelme, 76, 167.
keltez. 166.
kém-, 167.
kémeset, 497.
kémkedik, 167.
kéndelet, 167.
kémlelniük, 197.
kémlel, 167.
kémvesező, 195.
kén. 167.
kenetes, 167.
kenetteljes, 167.
kénsav, 316.
kény, 497.
kértyállitmány,
167.
ltényclem,166,167.
kény-élet, 167.
kényelmes, 167.
kényelmetlen,167.
kén.vonez.167,197.
kenyér-, 497.
kényeztet, H17.
kényszer, 167,497.
kényasermnnha,
197.
kényszerfi, 167.
kényszeríti, 167,
kényúr. 167.
kényuraság, 167.
kcnvuralom, 168.
kényurilag, 168.
kényúrkodik, 168.
képállvány, 11.
képel,102,168,497.
kópéiét, 169.
képzemény, 498.
kéjies, 168.
-képes, 168, 497.
képesház, 169.
képesít, 168, 497.
képesség, 168.
Uépeatár, 169.
képé®, 197.
képez, 189, 170,
497.
hepezde, 168.
képező művészet,
170.
képbáz, 169.

képnás, 169.
képíró, 90.
képit, 147.
kepites, 70.
képkeret, 173.
képleg, 169, 497
képleges, 169.
képlexesit, 169.
képlékeny, 168.
képlel, 169.
képlet, 102, 146,
169, 497.
képletes, 169.
képleti, 169.
képin, 162, 168.
képoszlop, 576.
képrejtvény, 270
képrokonság, 365
képtalány, 321.
képtár, 169.
képül, 169.
képvisel, 169.
képviselet, 169.
képviseld,169,497
képviseléház, 198
képviselőjelölt,
154.
képviselőség, 498
képzeleg, 170.
képzelem,170,498
képzelet, 170,498
képzeletes, 170.
képzelgés, IBS.
képzelgő, 170.
képzelgőé, 170.
képzelniész. 170
képzékeny, 169.
képzemény, 170.
képzeményes,170
képzet, 170, 498
képzetes, 168,170
498.
képzettség, 170,
498.
képző, 168, 169.
képződik, 169,17c
képződmény, 170
kéjizői, 168.
képző-mfivészet,
170.
kórdemény, 170.
kénleméuves, 170
kérdéses, 'l7Ú.
kérdetes, 170.
kerekbeszed, 183
kerekdék, 499.
kerekdít, 498.
kerekedmíny, 73
kerckmondat,lS8
kerékpár. 170.

____________________ kerékpáros kuioatáriat
kerékpárral. 171.
kerékpároz. 171.
kérelmez, 171,173.
kéremény, 171.
189, 199.
kerengő, 173.
kereset, 495.
kereskedelem,
171, 498.
kereskedelmi,171.
-kereskedő, 171,
499.
-kereskedés, 171,
172.
kereslet, 172.
kérész, 172.
keresztdmény,
499.
keresztez, 499.
keresztkérdések,
499.
keresztkönyv. 411.
keresztmetszés,
172.
keresztmetszek
172.
keresztnevek, 172,
499.
keresztődzik, 499.
kereszttűz, 172.
keresztvágás, 499.
keresztény, 499.
keret. 173.
keringő, 173.
kertészet, 173.
kertemé#, 173.
keriilék. 119, 173,
479.
kerületen, 499.
kerillőirás, 187.
kerülólevél, 187.
kérrénv, 173, 189,
499.
kérvényez, 173.
késeiem, 26.
késéig, 173.
kcseng. 173.
keserédes, 173.
késkedik, 173.
késlekedik, 173.
-kész, 173.
készei, 174.
Részi. 128.
készítmény, 174,
500.
készlet, 171.
kesztyűz, 600.
készülde’ 169.
készülék, 174.
500.

keszülinenv, 174,
500.
’
kételeg, 171.
kétéltű. 136, 171.
kétely, 174.
kétértelmű, 171.
500.
kétfogató, 56, 94.
kétkedés, 171.
kétkedik, 500.
kétlakó, 171.
kétlem, 162, 174,
500.
kétségbevonni.
500.
kétszerosit, 500,
kétsziukedik, 500.
kétszingég, 500.
kétszínűség, 500.
kéttagú, 500.
keverek, 174.
kévésül, 500.
kevesebbség, 179.
kézalatti, 500.
kézbőr, 500.
kézbesít, 4, 174,
299.
kézcsók, 501.
kezdemény, 175,
501.
kezdeményezné.
kezdetes, 501.
kezdetit, 501.
kezdeties, 175.
kezdetleges 175.
kezel, 175, 501.
kezesei, 501.
kezesit, 501.
kezesítvény, 27.
501.
kezeslet, 27, 501.
-kezlk,-közit, 390.
kézi könyv, 501.
kézimiv, 175.
kézírás, 175.
kézirat, 175, 350,
501.
kéziv, 118.
kézjegy, 175.
kéziét, 501.
kézmív, 175.
kémül, 175, 501.
kézmflbiz, 501.
kézműves, 175.
kézmfizet, 175.
kézvoualom, 614.
kiábrándít, 1,405.
kiábrándul, 1,105.
kiadmány, 99.
kiadmány!>z, 99.

______fi39

kiadvány, 99,175. kigolyóz, 108.
kiaknáz, 1 .
kigyoz, 176, 502.
kiáll, 175, 501.
kigyiiruoilett, 116.
kiállhatatlan, 17n. kihallgat. 177..'
kiállít. 175.
kiliiromlik, 13.
kiállítás, 17i.
kihasmál,123,177.
kiállítvány, 502.
kijárat, 150.
kiáltvány, 175.
kijelel, 151.
Kibékít. 175.
kijobbít, 49Ü.
kibékül, 22, 417. kijózanodik, 503.
kibérel, 418.
kijózaoul. 503.
kibocsatvány, 176. kikarimáz, 494.
kibótoroz, 425.
kiksbelezHi, 163.
kicsapongás, 176, kikclotkczik. 503.
502.
kiképel, 497.
kicsinosai, 429.
kiképez, 169,177.
kicsinyes, 176.
kiképezel, 177.
kicsinyítő, 176,
kikérd, 177.
502.
kikérdez, 177.
kicsinykédé, 176. kikészít, 503.
kirsinyletes, 176 kikezd, 177.
kicsinységes, 502. kikezdés, 177.
kicsinjző, 176.
kikezdet, 503.
kicsiskedő. 502.
kikincsez, 504.
kicsúcsosodik,
kiköt, 503.
130.
kikövez, 177.
kiderít, 46.
kikövezett, 191.
kidolgoz, 48, 176. kiközönítés, 191.
502.
kiközösít, 194.
kidrigíl, 176.
kiküldöltség. 196,
kiébred, 435.
515.
kiegészít, 176.
kikülönböztet.503.
kiegészitmény,
kiküszöböl, 177,
176.
503.
kiegészül, 176.
kiküzd, 516.
kiegyenlít,51,502. kilátás, 177, 503.
kiéheztet, 502.
kilépésé, 503.
kiemelkedik, 176. kilibeg, 503.
kiépít, 176, 502. kilincsel, 177,178,
kiépül, 176.
503.
kiérdemel, 176.
kimagaslik, 213.
kiérdemlik, 73,
kímélet, 178, 503.
176.
kíméletes, 178.
kierőszakol, 76.
kíméletlen, 178.
kieszközöl,81,1".
kiment, 508.
kifacsar, 84.
kimerül, 178, 222.
kifejtés, 87.
kimerült, 178.
kifejleszt, 87, 152. kimivel, 229.
kifejlet, 87.
kimiveltség, 229.
kifejlik, 452.
kimódositás, 221.
kifejlődés, 87.
kimunkál, 227.
kifejlődik, 452.
kimfivelődés, 229.
kifejtekoz, 87,453. kínálat, 172, 178.
kifejtés, 87.
kínálkozik, 178,
kiüzet. 93.
281.
kifogásol, 176.
kinálvány, 178,
kifogásos. 176.
325, 348.
kifogástalan, 176. kincsesliáz, 187.
kifnggönyöz, 105. kincstár, 178.
kifütyül. 176.
kincslárlat, 260.
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kincstárnok, 178,
304.
kincstáros, 178.
kinevez, 178,504.
kinózés, 177, 504.
kinpad, 178.
kintorna. 178.
kínveríték, 504.
kinzalmas, 178.
kinzalom 178.
kinyilvánít, 538.
kinyilvánodik,
538.
kinyom, 178.
lányomat, 179.
kioktat, 245.
kiollóz, 246.
kiöbiöz. 249.
kiömlik, 219,542.
kipárolog, 258.
bipisszoget, 550.
kipuhatol, 265.
kirakat, 179.
kirándul, 179,504.
lrirebeszíóleg,181,
504.
kirendeltség, 179,
196, 356, 501.
kisajátít, 179.
kisded-óv , 170.
kisded-óda, 179,
248.
kisded-orda, 179.
kisded-óvó, 248.
kisdedóvoda, 179,
218.
bisdedóvó-intézet,
179, 501..
kisebbség, 170.
kiség, 504.
kiselejtez, 284.
kisérlcui, 179,504.
kísérlet, 179,504.
kísérletes, 179.
kísérletez, 179.
kísérleti, 179.
kisértmény, 179.
kisiklik, 285.
kiskorú, 179,505.
kiskorúság, Í79.
kislolkfi, 179,230,
318, 505.
kislelknség, 230.
kisorul, 289.
kisorsol, 289.
kisoreoz, 565.
kisszerű. 505.
kis-szivfii, 179.
kisugárzik, 565.

kincstárnok—költBietlen
kiszámít, 294.
kivonatol, 181.
kőroda. 183.
kiszámlál, 367.
kivonatos, 131.
koronaherczeg,
kiszéledteég, 505.
kizárólag, 181.
507.
kiszemeltség, 196. kizárólagos, 161.
koronaőr, 507.
kiszenvod, 180,
kóbor, 28, 181.
koronaörökös.507.
305.
kolwzmany, 181.
korszak, 184.
kiszípol, 309.
kocsikáz, IBI.
korszakos, 184.
kiszi|>olyoz, 309.
koesiz, 181, 500. korszellem, 184,
kiszivattyúz, 311. koozbáz, 506.
507.
kiszorul, 315.
koczkázat, 181.
korszerű, 184.
kitábláz, 24,
koczkázatos. 181. korszerűiét:, IBI.
kitárol, 327.
korzkáztat, 503.
korszerűsít, 184.
kitart, 180.
kohász. 181.
korszerűtlen, 181.
kitartás, 505.
kohászat, 181.
kórtan, 181.
kitárul. 327.
koholmány, 181.
kortárs, 184, 507.
kitékony, 156.
kolostor, 181.
kortes, 184, 507.
kiterjedtség, 336.komoly, 82, 162, korteskedés, 184.
kitermeszt, 505,
181
5C6.
588.
komolyít 182.
kortévesztés, 507.
kitérőiét, 505.
komolykodik, 182. korlörvényesítés,
kitervez, 539.
komolyodik, 182,
183.
kitessékel, 288.
506.
kórtiinemény, 184.
kitétel, 180.
komorna,
182.
kitevő. 180.
kopácsolék, 506.
koszorútlao, 507.
feitükrMzik, 596. kór, 182.
koszorúsat, 405,
kitűnik, 352.
kór, 182, 506.
507.
kitűnőség, 352.
korány, 182.
kovand, 507.
kitüntet, 352,596. koráuvi, 506.
köb, 184, 508.
kiúti 18, 180.
korbocsánat, 183. kobgyök, 114.
kiutal, 356.
korcs, 182.
köbözés, 184.
kiutalványoz, 356. korcs-, 182, 507.
kobtartalom, 184.
kiválakoz, 505.
borcsósít, 507.
kög, 184.
kiváló, 18ü.
korcsul, 507.
kögit, 185.
kiválóság, 180.
korelleniség, 507. kögdlő, 184.
kiváltság, 180,291, korolnök, 182.
köhécsel, 185.
505.
korengedelem.
kölihumt,134,480.
biváltságol, 180.
183.
kőirat, 186.
kiváltságos, 180.
kor-engedély, 183.
kőkemény, 508.
kivám. 18.
kor-engodcs. 183.
kölcsönhatás, 185.
kivánalom, 130.
korhad, 183.
kölcsönös, 508.
kivátics, 180,505. korhadék, 183.
költekezik, 508.
kíváncsi, 180.
korhaazt,
183.
kíváncsiság, 180, korhatag, 183.
kfiltemcnyes. 185,
505.
kórház, 183.
508.
kivándorol, 366.
kórintézet, 507.
lioltoménycz, 508.
kivány, 162.
kórisme.
183.
kivesz vmit, 505. kórjel, 183.
költérol, 185.
kivételes,180,506. kórjelenség, 184, költérlés, 185.
kivételez, 180,506.
507.
kültériét, 185.
kivételező, 180.
Itórjeles, 507.
köllész, 93, 185,
kivilietetlen, 180.
korkönyv. 450.
278,508.
kivilágít, 377.
korlátlan,183,195, költészet,135,291.
kivilágositás, 877.
507.
Uöltészhő, 185.
kivilágul, 611.
korlátnok, 183.
költészi, 185.
kivitel, 181.
korlátol,
183.
kivív, 380.
korlátos,
507.
kivonat, 181,506.
korlátoz, 183.
költeveny, 185.
kivonatai, 506.
korlevél, 507.
költő, 135, 508
kivonatilag, 181.
kormányszék.1S3.
költőt 185.

_______________ kdltfifleg—közjog___________________
költőileg, 185.
köpeny, 187.
költőiségtelen,
köpeny, 187.
185.
kör, 173,181,187,
költflncz, 185,503.
509.
költfltudnmánv,
kör-, 187, 509.
185.
körbeszéd, 188.
költség-, 185.
körhatár, 201.
költségvetés, 66.
körit, 187.
185.
körítés, 173.
kőmfivész, 576.
köri/, 95.
könny, 186, 598. körkör, 173.
könnyedni, 508.
körkörös, 173.
könnyeiméit!, 509. körlet, 227, 519.
könnyeimé, 161.
körlevél, 187.
186.
körmagyar, 188.
könnyelmfisküdik, körmenet, 188.
509.
körmondat, 188,
könnyének!!, 509.
510.
könnyűd, 115.
körny, 162, 138,
kőnyomat, 186.
"10.
kőnyomatos, 136. környékezet, !88.
kőnyomától, 186. környez, 168, 510.
kőnyomda, 212.
környezet, 188.
Uőnyomtatás, 186. kürayít, 188, Rlil.
könyör, 162, 186, környös, 510.
330, 509.
kontyfa, 188.
könyöradomáuv,
környűlet, 189.
186.
"
környlllmény,189.
könyörtelen, 186. környűlség, 351.
könyörű, 190.
kőről, 188.
könyörtllékeny,
körölendő, 188.
186
köröné, 188.
-könyv, 331.
körötte*, 510.
könyvbirilő, 25.
köröz, 188.
könyvel. 186.
köröztet, 188.
könyvelő, 186,230. körözvény, 183,
könyvász, 186.
510.
könyvhöz, 187.
kiirrajz,188, 510.
könyvháznok, 137. körtáncé, 106,188.
kiinyvismernt 186. körút, 189.
könyvismerő, 186. knrnlallás, 510.
kiinyvjegyész, 187. Iniriilállásos, 510.
könyvjegyzék,1S7. köriilbelől, óla
könyvkötési, 185, körűiét, 227.
509.
körülhatárol, 121.
könyvkötészet,
köriilmény,G7,189,
292.
350,510.
könyvnyomda,
körülményes, 189.
242.
körOlti, 510.
könvvsaitő, 509.
körzet.. 188.
könyvszemle, 302. körzik, 188.
könyvtár, 187,509. kőség, 192
könyvtárház, 187. kőszén, 302, 571.
könyvtárnok, 187, köszöng, 46.
509.
köt, 19ft
könyvtáros, 137.
köteg, 39,189,4C6.
könyvvezető, 1S7. köték, 510.
könyvvitel, 187.
kötékgyártó, 510.
könyvvivő, 187
-köteles. 1-Sv.
kőmetszés, 166.
köteleskép, 510.
Szizv: Nyelvójit. Szótára folyt.
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kötelezettség, 189. közállomány, 410.
kötaleztetAs, 189. közbülső, 191,512.
kötelezvénv, 189. közbenső, 191.
kötelmi, 189.
kézbesít, 299.
kötéltinczos, 519. közbeveletlen,
kötöket, 189.
194, 511.
kötélzet, 189.
közbirtokos, 19J.
kötemény,189,190, közbiztonság, 27
201, 611.
közbőtlcn, 514.
kötet, 189,190.511. közeg, 191, 192.
liötevény,189,511. közegyenleg, 512.
kötlevél, 199.
közelebbit, 512,
kötmény, 190,511. közelebbső, 512.
kötményez, 511.
közeledik, 192,
kötőszó, 199,511.
330, 512.
kötsző, 190, 511. közeleg, 192.
kötvény, 189, 190. közelet, 192, 389.
201, 011.
közélet, 192, 512.
köved, 511.
közéletijeit, 192.
kövesét, 190.
közelíthetlen, 512.
kövesül, 190.
közellátó, 279.
köveaíilt, 190.
közeliét, 192.
kövész, 116, 511. közelítő, 512.
köreszt, 190.
közép-, 192, 512.
kövesztő, 190.
középéé, 192.
követel, 190.
ktizépesedik, 512.
követelmény, 190. középéért, 192.
kfivetelményez,
középesül, 512.
190.
kiizepít, 192.
követelőleg, 190.
középít, 512.
követelőleges,190. középlet, 192.
követkézéit, 511- középletesaég,! 92.
követknzeleni,190. közepük, 192.
következelmes,
középpont, 192.
190.
középnsólam, 313.
következet. 190.
kiizépillet, 192.
következetes, 190.közérdek, 73,447,
kövei,kezeteeség,
513.
190.
közérdekeit, 73.
következetlenség,
közérdokes, 72.
511.
közérdeké, 72.
következmény,
közértclmesseg,
191.
513.
következményes,
közérthető, 192.
511.
közérzet, 513.
következőleg, 511. kőzet,191,192,513.
következőleges,
kezetlen, 195.
511.
közgazdaság, 513.
következőlegteközgyülekezet,
len, 511.
192.
következtében,
közgyűlés, 192.
511.
közhaszna, 193,
következtet, 191.
513.
következvéiiy,191. közhaszon, 193.
kövezet, 191,511. közhírré tenni,
kövít, 191.
195.
kövfil, 191.
közigazgatás, 513.
kövület, 191.
közijiar, 486.
köz-, 191,299.749
közjegyző , h;1.
374, 511.
közjog,
193,513.
42

643__________________ közködik—lázongás__________
kifeküdik, 513.
kupola, 195.
kifeküdő cső, IBS. Impolya, 195.
közlés;. 191 192. kupola. 195.
közlékeny, 513.
kúszik, 195.
közlekedik, 193,
kúszó, 195.
513.
kutasa, 195.
közlekedő cső,
kutat, 195.
193.
kül, 162.
közlemény, 193.
kai-, 195,196,511.
küzletmcuy, 513.
külcsín, 514.
kifelőcaó, 193.
küldemény, 196,
közlöny, 193.
515.
közmoiida, 530.
küldeménye*, 198.
köznépi, 234.
küldnök, 196,515.
közölvény, 193.
küldőn.*, 196. ,
közümb, 193.
küldöttség, 179,
közömbösít 193.
196, 364, 515.
közömbösül, 193. külföldiét!, 196.
küzönbös, 193.
külfiildieskedik,
közönös, 193,513.
196,515.
közönősit IBI.
ki1Ifoldisedik,515.
közünöBség, 1»3.
külhon, 132.
közöny, 193, 191. külhoni, 196.
közönyös, 193,194. külömbaéki, 122.
közönyösít, 194.
ktilön-, 190, 197,
közöny-újság. 193.
241, 371.
közösít, 194, 513. különbözet 197,
küzöttes, 194.
515.
Uüzpunt, 192,512. killönböxítés, 197.
központos, 192.
különbözótlon,
közpnntaaít, 192.
197.
központosul, 0511. különbzék, 197.
központosulás,
különbzlkelés,
192.
197.
központúi, 192.
kiiBucz, 197,515,
közread, 511.
618.
közrebocsát 514. különít 197, 515.
közreműködik,
különített, 197.
228.
különítmény, 197.
közszdlcm, 514.
kiilönködik, 197,
Uözszervezet 194.
515.
köztársaság, 194, kulönközepű, 56.
514.
különleg, 197.
köztelek, 194.
különlogos, 197.
köztes, 194.
különlegesség,
közület 194.
197. 403.
közvélemény, 194. kiilönlét, 515.
közvetés, 514.
kulönség, 197.
közvetít 195,514. kUlöoszínes, 515.
közvetetlen, 191. különül, 197.
közvetett, 195.
kiilünzet, 198.
közvetlen,104,195, knlönzeteskedés.
514.
198.
közvetőleg, 195.
kttlség, 515.
közvetóteges, 195. kttlsőképen, 23.
közvetve, 195.
kiilsölog, 23, 198.
közzétesz,195,514. külsőiét, 198.
közzététel, 105.
külvcri, 92.
kúp, 195, 514.
kiilzeléki liánylás,
kúp-, 195.
197.

külzelés, 197.
küszöböl, 177.
küteg, 198.
küteges, 198.
kiizd-, 198, 516.
küzdelem, 198,
518.
küzdell, SOI.
küzdelmes, 198.
■
•
lábazat 198518
labdacs, 198.
lábtyú, 214.
!ábtyúmüvés»U99.
lábtyfl, 198, 214,
516.
ladikáz, 181.
lag, -lcg, 398,618.
-lagos, -leges, 398.
lágyék, 199,
lágyvelejfi, 516.
lajhár, 199.
lak, 199.
lak-, 516.
-lak, 199.
lakily, 199.
lakályos, 199.
lakályosság, 516.
lakálytalan 516.
lakbér, 199.
lakhely, 199.
lakma, 199, 200,
516.
lakmái, 200.
lakmáloz. 200.
lakmár, 199.
lakoma,2,151,199.
lakomáz, 199,200.
lakosság, 516.
laktanya,200,516.
laktanyázáa, 200.
lámpa, 200, 516.
lámpaláz, 517.
-lan,-len, 399,517.
lánczolat, 200.
linczolatos, 200.
lángelme, 200.
lángész 200.
lángozat, 517.
langy, 200.
langyit, 200.
langyos, 200.
langyosodik, 200.
langyűl, 200.
lanfiás, 200.
lantár. 44.
lap, 2Ó0, 323.
-lap, 201.

laplag, 257.
lapra, 201.
lappantyú. 298.
lapszám, 201.
laiwzámos, 201.
lát-, 119,201, 300,
517.
-lat, -let, 399.
láta, 517.
látalék, 517.
látamoz, 202.
latán, 201.
látáskör, 201,301.
láthatár, 119, 201.
latin, 201.
tótkor, 201, 517.
látlelet 201.
látmány, 201.
látnok. 201, 301.
látodalom, 32.
latoi, 202.
látomány, 201.
látomásoz, 202.
látomít 202.
látaz, 202.
látszólag, 617.
látszólagos, 517.
látszominy, 202.
láttamoz, 202.
littasft, 202.
láttatbatár, 201.
littatmáuy, 202,
361, 517.
láttáv, 517.
láttaz, 202.
láttamáz, 202.
látvány, 201.
látványos, 201.
látványosság, 201.
látványság, 201,
518.
lavint, 518
láz, 202, 318.
-láz, 202.
laza, 202.
lázad, 202.
tózang, 202.
lázas, 202.
lázasét 202, 518.
lázasztó, 202.
lázbeteg, 202.
lázing, 202.
lazít, 202.
lázit 202, 518.
lázító, 202.
lazul, 202.
lázúl, 202.
lázntós, 618.
lázong, 202, 203.
lázongás, 518.

______

leálarczoz—lezárol

leálarezoz, 14.
leállásit, 8.
lealjnsodik, 8.
leálerezáz, 14.
leány-ág, 92.
leáiiyfiSnt, 456.
leb, 203.
leli-, 203.
lnbecstelenít 518.
lebeg, 208.
léből, 162,203,518.
lebeszél, 203.
lebilincsel, 203,
518.
leble, 203.
leboiiyolodik. 29.
lebonvolit, 29.
iccsnklik, 40.
léczezet, 518.
leczkepenz, 518.
leezkéz, 203.
lfr/.kéziét, 203.
ledolgoz, 49, 518.
ledönt, 49.
leereszkedik, 203.
leiegywrez, 203.
lefegyverkezée,
203.
lefegyverzés. 203.
lefejez, 452.
lefizet, 93,456.
lefoglal, 203.
lefokoz, 95, 203.
lóg, 162,203,518.
lég-, 201.
légcső, 204.
legény, 201.
legény 204.
legénykorú, 230.
légfűtés, 204.
léghajó, 204, 518.
légliajőzáa, 204.
téghatlan, 204,
518.
léghnzam, 136,
204. 518.
légkör, 110, 204.
légmérő, 518.
légmérsek, 518.
légmérséklet, 185.
légszesz, 106,204,
518.
légszeszvilágítis,
465.
légszivattyú, 204,
205.
légvonat, 204,258.
légzárélag, 205.
légzés, 203j
legyilkol, 113.

légyott, 162, 205, leltár, 206.
321.
*
leltároz, 206,519.
legyőz, 205, 519. lelvény, 206.
leli, 205, 519.
lemásol, 216,525.
lehangol, 121.
lemészárol, 519.
leirat, 205.
lemer, 207.
Icirati, 205.
lemezei, 207.
lejárat, 205.
lemezít, 207.
lejebbítés, 208.
lemond, 101,519.
lejt, 205.
lend, 207.
lejtez, 206.
lend-, 207.
lejünérés1205,S09. lendít, 207.
lejtmérlegezée,
lendül, 207.
205.
lendület, 207.
lojtősítés, 519.
lendületes, 207.
leképez, 205.
lenge, 162, 207.
leképezet.205,267. lengenve, 162,207.
lekilinesel, 178.
lengés, 207, 275.
leköszön,205.
leugület, 207.
lekötelez, 205.
lengzet, 162.
lekötelezettség,
lény, 50, 207, 301,
519
333, 371, 520.
lék 206.
lényeg, 1,208,406.
lel-, 206.
lényeges, 208.
télek-ébereég,206. lényeget! m, 208.
lélekébrenség,
lényegiig, 208.
152.
lényegteten. 208.
lélekébrültség,
lenyomat, 241.
435.
lepalástol, 520.
lólekidomár, 137.
lepárlás, 620.
lélek ismoret, 206, lépcsőz, 520.
519.
lépcs«zet, 308.
lélekjelenlét, 152, lépcsőzetes, 208,
206.
520.
lélckkolctkezcs.
lépdel, 208.
166
lepe, 208.
lélekscg, 519.
lépked, 208.
leleucz, 206
lepleg, 520.
lelenczház, 206.
loplegtelcn, 520.
leleplez, 208.
leplez, 208.
leléptetés, 203.
leplezel. 208,520.
lelet, 206.
lepleztelen, 520
lolotez, 206.
leplezve, 208.
lelettár, 206.
leplőzés, 520.
lelholy, 337.
leppentyfi, 298.
lelkesedik. 200,
lépték, 208.
519. '
lernkvány, 553.
lelkesül, 206,519. lurónáz, 559.
lelkész, 206.
les-, 520.
lelkészet, 206.
leseng, 46.
lelkezot 153.
lesoroz, 564.
lelkiismeretes,
leszámít, 294.
519.
leszámítol, 209.
lelkiismeretlen.
Uszáimtolat, 209.
519l
leszármaztatás,
lelkiismeretleu520.
ség, 206.
leszavaz, 296.
lelkiség. 519.
leszerel, 304.
lelkidet, 79, 153, leszokik, 520.
194, 206.
leszoktat, 520.
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létalap, i208, 520
létalapos, 208.
létedelem, 208.
letárgyal, 582.
letartóztat, 329.
léteg, 208, 520.
létages, 208.
létnL 209
lét-elem, 258.
lételez, 209.
létemény, 520.
léteny, 208.
létes, 209.
Léteit, 209.
léteskedik, 209.
létesül, 209.
letét, 209, 520.
létet, 2U9.
letétemény, 209.
letéteményes, 209
letéteményes, 209
léteid ok, 209.
létetőü, 209.
tétetvény, 209.
létez, 209.
letilt, 340.
letisztáz, 340.
ietisztezés, 203.
lctjog, 209.
létlö, 209.
létszám, 209, 521
létszer, 209, 521
létszeres, 209.
létszeresit, 209.
lettdolog, 587.
lefllepít, 601
levegő, 521.
levegő-csap, 2ÍI8
levegőkor, 110.
levegö^zesz, 1m6
lovegö-szivattyű,
205.
levélcse, 300.
levelest, 209.
levelez, 209, 521
levélke, 209, 210
521.
levélszekrény,280
levéltár, 210.
levéltárnok, 210
521.
levéltáros, 210.
levendékeny, 521
levente, 210, 521
leverettség, 210.
levertség, 210.
levonat, 210.
levonatai, 210.
lozár, 210, 521.
lezárói, 210.
42*

644_________________ Lipcae—megpárosodik__________
Lipcse, 210.
Lipőt, 172.
lob, 210.
lobellenei, 211.
lobláz, 211.
lobor, 158, 211,
521.
lobos, 211.
Ingadozás, 207.
logar, 521.
lúgony, 104, 142.
lom, 211, 521.
lomb, 211, 521.
lomhár, 301.
lombos, 211.
lombosodik, 521.
lombosál, 211.
lomhoz, 211.
lombozat, 211.
lomhái, 72.
lomp-skodik, 521.
lomposság, 521.
lomtár. 211.
lopódzik, 211.
lopúzik, 211.
lovagda, 211.
lovaglás, 211,522.
lovagiatlan, 211,
522.
lovagjáték, 522.
lovagőr, 37.
lovagrend. .‘>22.
lovancz, 162,211.
lovar, 211, 522.
lovarda, 212.
lovírda, 212.
lovasúr, 37.
lovasság, 111,212,
522.
ló-versenozés, 372.
lö-, 212.
lógvapót, 522.
Kikérő, 212.
lány, 207.
lúnyödelem, 207.
lúazer, 212.
lilvedek, 212.
lőveg, 212.
lövész, 212.
lövész-, 212.
lövet, 522.
lövetik. 213.
lovetel, 212, 522.
lövúcs, 212.
lövúese, 212.
IBvúde, 212.
lövőház, 522.
lövölde, 212.
lOvönde, 212.
lüktet, 522.

lyukacs, 212.
lyukacaol, 212,
522.
«

*
magán-, 213, 523.
inagánliangzú,
213, 523.
-ma, -me, 309,
madártávlat, 330.
magamossag, 251.
magánjog, 523.
magános,213,273,
379.
magánoz, 213.
magánozás, 543.
magántanár. 523.
magánzó, 213.
tnagánzúlag, 213.
magány, 12, 37,
110, 162, 193,
203, 213, 313,
523.
magány-, 523.
magányos, 307.
magányzó, 213.
magaslat, 213.
magasuk. 213.
magasul, 523.
magasztos, 213.
magasztost, 213.
magasztosai, 213.
magatudat, 543.
magház, 214.
máglya, 162, 214,
523.
mágneses,214,528.
mágnesez, 211.
mágnesít, 214.
mágnesoz, 214.
mágnesség, 314.
magoncz, 214.
magpor, 129.
magtár, 214, 523.
magzatot, 523.
magyarázatos.523.
magyarít, 214,238,
521.
magyaroílik, 214.
magyarosit, 214.
inagyaroskodik,
524.
magyarosul, 524.
magyartalan, 214,
521.
majdani, 214.
majmol, 214,524.
mojmoz, 214.
inakktyú, 199,214.

rnákony, 214, 524. megékez, 448.
maira, 214.
megelcgül, 439.
makrancz, 524.
megérezni, 72.
makranczos, 215. megérettBég, 325.
makranczosfeodik, megértesités, 77,
524.
magfagyaszt, 451.
makrapipa, 214.
megfáslt, 86.
málház, 215.
megfélemlít, 453.
mámor, 215.
megfigyel, 216-mámor, 524.
megfinánczol, 92.
mámor* 524.
megfogat, 93.
mancs, 215.
meghaláloz, 119,
Maiié, 172.
471.
-mány,-meny, 899. megliasouloltság,
-mány és vány,
216.
400.
meghatalmaz,475.
-mányos, -ványos, meghatalmazás,
391.
123.
maradi, 247.
meghatalmazott,
marasztal, 215.
169.
marczona121.r>,521. meghatároz, 124.
marczongas, 524. meghatározat.12!,
marhahús, 524.
meghiúsít, 131.
rnarsol. 219.
meghiúsul. 131.
-más, 215, 525.
meghonosodik,
másít, 215.
132,248.
másközepfl,512.
meghonosít, 132,
másodlagos, 525.
480.
másodlat, 215.
meghonosít, 132.
másodperei, 201. megidéz, 137.
másodremis, 215. megittascidlk, 148,
másodrét, 148.
megjelenít, 152.
niásol, 215, 525.
megkábít, 493.
másolat, 210.
megkellék, 160.
mássalérthetíl21S. megkorlátozás,
mássalhangzó,
183.
216, 525.
megkönnved, 509.
mázol, 216.
megkövúí, 191.
mázolat, 216.
megkiilönöz, 515meder, 216.
meglátok, 202.
medrezés, 525.
megleletez, 206.
megalakít, 407.
meglendít, 207.
megalradas, 12.
meglep. 216,525.
megalvaszt, 12.
megmagyarosomegbékít, 175.
dik,624.
megbéknl, 22.
megmélyités, 219.
megbírál, 25.
megmérgiil, 528.
megbízható, 216.
megmétdyoz, 228.
megbízik, 216.
megmunkál, 227.
megbízott, 216.
megnősít, 238.
megbízottai, 216.
megnősül, 238.
megbízottság, 27, megokol, 216,217,
195.
245.
megbukik,31,424. magöhlöz, 249.
megbuktat, 31.
megömlés, 249.
megbúvói 33.
megörökít, 253.
megcsalódás, 35.
megözvegyül, 2F.6,
megdolgoz, 49,
546.
megdöbben, 49,
megpárosodik,
434.
258.

____
megpendít, 217,
525.
megpendiii. 217.
megpénzesiil, 549.
megpitiill, 550.
megrendel, 525.
invgrendszabályoz, 272.
megró, 217.
megsaiátit, 280.
megsebez, 282.
megsejt, 284.
megsemmiscdik,
525.
megsemmít, 284,
562.
megsuliint, 290.
megszállhatlan,
525.
megszánni, 294.
megszámíthatlan,
525.
megszaval, 296.
megszavaz, 296.
megszellemeeík
570.
megszívlel, 311.
megszőnik, 525.
megtámad, 217.
megiitődik, 526.
megüvegesedik,
362.
megvagyonosodik,
363,
megvalósít, 365.
megvaliis»(lik,365.
megvalósul, 365.
megvigyáz, 217.
megvitat, 3SO.
megyebeli, 163.
méla, 217, 526.
méláz, 217, 528.
melcgmcrő, 131.
meléiiy. 218.
mell-. 218.
mellée.satol, 36.
mellék-, 217,526.
mellékel, 217.
mellékelménv, 36.
mellékes, 217.
mellékeséig, 217.
inéilékezek 526.
melléklet, 36,217.
melléknév, 217,
218, 414, 526.
melléknevek, 528.
melléknévvé, 217,
mellékszó, 218.
mellény, 218.
mellesleges, 526.

megpendít—módszeres
melletten, 126,194.
218.
mcllettség, 351.
mellőzi*, 526
inollkép, 218,526.
mellső. 66, 218.
mellszorungva,
527.
méltalmas, 218.
méltaluiaLlau.21s.
mé.lfeilmazás, 218.
méltalom, 218.
méltány. 162, 218.
méltányit, 527.
méltánylás 218.
méltányolp!18,527.
méltányos, 218.
527.
méltányság, 218.
méltánytalan, 218.
méltat, 218, 527.
mélyebből, 527.
mélyed, 218, 210.
otélyedék, 219.
mélyeszt, 219.
mélyít 219.
mélységeekedik.
527.
mon-, 219, 527.
meneszt, 219.
menesztelés, 219.
menet. 219, 527.
-menet, 219.
menet-, 219.
menetel, 219.
meuetez, 219.
menevéd, 219.
menevédez, 219.
monholy, 219.
ineunyileges, 527.
mennvísedik, 527.
mennyisége*, 527.
mennyiségtan,220,
527.
-ment 527.
mentekezik, 627.
mentelék, 119.
mentelem,220,528.
mentelmi, 220.
mentelmi jog, 220.
mentenes, 96.
-mentes, 17, 220,
527.
mentesít, 220.
mentvény, 101.
mény, 208.
mér-, 221.
mérasz, 145.
móresö, 220.
meredékeny, 528.

meredekei, 528.
méredelem, 221.
meredély, 221.
méregpohár, 528.
mereng, 221.
méretig, 46.
merény, 221,421,
528.
merényel,179,221.
merényes, 221.
morénykedés, 221.
merénylet, 221.
merényié, 221.
merészít, 528.
merészlet, 221.
méret, 221.
méretes, 221.
mérettyS, 220.
merevély, 221.
merevenedik, 221.
merevenít, 221.
merevít. 221.
merevíll, 221.
mérgez, 528.
mérkezik, 221.
mérkőzik, 221.
mérleg, 220, 221.
mérlegel, 221.
mérlegez, 221.
mérnök, 221.
mérőn, 105, 221.
merőleges, 222,
528.
mérség, 221.
mérsék, 222, 528.
mérsékel, 222.
mérséklet, 135,
222, 273.
mértan, 222.
mértékadó, 222,
487.
mértékarány, 528.
mértékazonsag,
273.
mértékenv, 305.
mértekezik, 541.
inérték!et.222,52S.
mérv,151,221,222.
mérvadó, 222.
mérvarány, 222.
mervény, 328.
mesény, 2, 269.
mesés, 222.
mesteri, 222.
mesteriéi, 162,
222,528.
meslermfi.222,528.
mestermíiliáz, 468.
mesterségmív, 222.
niesterszó,228,529.
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messzeláló, 529.
messziró, 329.
messzit, 222.
messzítő latiad,
222.
métzpab 259.
mételyei, 223.
metszek. 223.
metszet, 223.
-metszet, 223.
mez, 223.
méz-édes, 223.
méze/, 529.
mézike, 629.
mezőgazda, 529.
mezőny, 223.
mezóp&t, 259.
milyenség, 529.
miként.ség, 225.
mímel, 223.
mindegyik, 223.
mindanesség, 111,
224.
mindenki, 223.
mindeima])ias,529,
mindenség, 224.
mindenilltes, 529.
mindünnen, 529.
mineműsit, 224.
minőleges, 529.
minőség, 221.
minősít, 221.
minősítvény, 221.
minőiül, 529.
minta, 224.
minta-, 224, 52li.
mintás, 530.
minlaazerO, 224.
mintáz. 224.
mintázat, 224.
mintség, 225.
mirigy, 530.
mivé®!, 229,
moczanat, 227.
módlat, 225.
médolás, 225.
médolat, 225.
modor, 158, 224,
580.
modoros, 224.
módosít, 224.
módosítvány, 224,
5D0.
módusság, 225.
módosul, 224,
módozat, 225.
inődrend, 225.
modroz, 224.
módszer, 225,530
módszeres, 225.

646
módszertan, 225.
módtalan, 530.
mohazat, 530.
mohó, 225.
□rokonság, 225.
mohóság, 225.
mohaág, 225.
mokány, 225.
mokra, 524.
monda, 225, 530.
mondákos, 225.
mondalom, 530.
mondalmas, 530.
mondat, 225,
mondattan. 225-1
mondolat, 225.
mondomány, 225,
530.
monor, 224.
monostor, 181.
monyon!, 225,
Mór, 172.
moraj, 226, 276.
mormog, 226.
mormol, 226.
mosoly, 127, 226.
230.
mosztony, 226.
motyog, 226.
mozditlan, 530
mozdony. 220
mozdulhatóság,
226.
mozgalmas, 33,
530.
mozgalom, 33,225.
mozgatag, 530.
mozgékony, 220
mozgékonyság,
226.
mozgít, 226.
mozgony, 226. •
mozgonyár, 405.
mozgonyos, 465.
mozgósít, 226.
mozgvány. 22fi.
mozzanat, 227.
mozzanatos, 227.
möglet, 227, 344.
mogulét, 227.
mukkan, 227,305.
mulaszt, 219, 227.
580.
mnlanztékonysáe.
531.
'
múlatag. 227.
innlekony, 227.
mulólag, 531.
mnÜUgoa, 227,
munkámé 531.

módszertan—nemtői_________________
mimkafelosztás,
müvelinény, 532.
531.
művelődés, 22B,
munkakör, 227.
582.
munkálat, 227.
műveltség, 729,
umnkály, 301.
532.
munkász. 229.
művész, 229.
munkaszünet, 579. művészet, 38, 72,
munkatárs, 227,
16% 170, 230.
531. '
-művész, 229.
munkavágy, 531.
művészileg, 229,
mutasd, 227.
582.
mutatkozik, 531.
müvészkodik, 229.
mutatinány, 227.
művészei, 229.
mutatvány, 171,
mfivészség, 72.
227, 531.
művezet, 175,230,
mutatványos, 227. művezető, 230.
muzsika-zaja, 121. -mfizet, 230.
muzsika zsinat,
121.
v
mű-, 227,228,531.
"
műbarát, 228.
nádor, 230.
műcsarnok, 223.
-nagy, 532.
míídarab, 531.
nagybátya, 532.
műegyetem, 228,
nagybecsű. 532.
531.
nagygyűlés, 192.
műgond, 228.
nagyherczeg, 532.
mflház, 32.
nagykeresketifl,
műipar, 486.
230, 533.
műiparos, 486.
nagykorú, 179,
műlovar, 211.
230, 533.
mülorarkör, 522. nagykorúak,Is,
műlovarszin, 211.
230.
műkedvelő, 228,
nagykövet, 230
működik,228,333. nagylelkű, 279,
360.
533.
műpártoló, 548.
nagylelkűkig, 230.
mfiazeres, 228.
nagylelkűség, 230.
müszeresít, 228.
nagyobbszerü,
műszerész, 228,
231.
531.
nagysád, 230.
műszerez, 228.
nagyszerű, 231,
műszerzet, 228
533.
műszó, 228, 531.
nagyvilág, 533.
múszorgalom, 143. nagyzol, 231,533.
műtan, 228.
Nándor, 172,231.
inü-tan-rendSri,
nap-, 231.
228.
napolj, 231.
műterem, 228,229.napdnas, 47, 231.
532.
nap-ellenző, 231.
műtét, 229.
nap-ernyő, 231,
műtétel, 229.
264,533.
műtételez, 532.
napfogyatkozás,
mfitevő, 229.
231, £38.
műtő, 229.
napi béres, 47.
műét, 229.
napilap, o33.
müvodelem. 32.
napirend, 231,533.
múveglés, 229.
napló, 231, 533.
műveglfi, 532.
naplókönyv, 231.
művelet, 229,532.
naplonv, 301.
művelete®. 229.
naulósít. 231.
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naponta, 231.
napóra, 232.
nappalát, 232.
nappalodig 259,
533.
napratartó, 231.
napszaka. 232.
nap-szúrás, 232.
naptár-, 232.
nász-, 232, 533.
nászdal,232.
nássjíték, 376,
ned, 163.
uedély, 232
nedélyes, 232.
nefelejts, 232,533.
negéd, 52, 534.
negély, 232,
nególyes, 232.
negélyez, 232.
négyei, 232.
négyfogatú, 56.
ncgyszögesít, 232.
négyszögesítés,
534.
uógyszügftés, 232.
négyzet, 232, 531.
négyzetes, 232.
négyzetes, 232.
nehezbül, 531.
nebézkedés, 232,
231.
nehézkes, 52,232.
nehézmény, 233
nehezmenyol, 233.
nehezményez, 233.
nélkülem, 233.
nélkülöz, 62,233,
534.
némajáték, 531.
némber, 283.
nemesbedik, 233.
nemeséit, 233.
nemesből, 233.
nemeslelkfi, 233,
531.
nemesszlvfi, 233,
534.
nemeiül, 233,534.
németit, 233.
némileg, 233, 533.
némileges, 534.
nemi ösztön, 534.
nemié), 236.
nemleges,233,284,
534.
nemlö, 531.
nemsző, 230
nemtő, 234.
nemtői. 234.

nemzedék—nyüszög
nemzedék, 234.
nemzék, 234, 535.
nemzőketlen 534.
tiemzemény, 534.
nemzés, 534.
nemzetgazdaság,
107, 585.
nemzeteazdászat,
107, 585.
nemzetesflett, 132.
nemzeties,234,535.
nemzetiesft, 234.
nemzetiseik, 533.
nemzetiséges, 535.
nemzetisít, 234,
535.
nemzetiség, 234.
nemzetítlenség,
535.
nemzetközi, 231,
535.
nenmetleuit, 64.
nemzetőr, 234.
né[e, 7, 44, 234,
" 355, 535.
népesedik, 231.
népesít, 234,535.
népesség, 535.
népesül, 234.
népetlenség, 536.
népies. 234:
néplap, 235.
népmonda, 225.
néprajz, 536.
népszerű, 23i.
népszerűsít, 234,
235.
népszerűtlen, 235.
néptelen, 235.
népteleuedik, 235.
Iiéptelenit, 235.
536.
név-,235.312,636.
névbecsülé, 21.
névbeli, 236.
uevelde, 235.
novelcsz, 236,123.
névelő, 236.
neveltség, 536.
Nevek írása, 235.
nevendékkorú,
179.
nevezek, 236.
nevezéktan, 236.
novezA 536.
névkönyv, 536.
névleges, 236.
névmutató, 288.
névszerinti, 236
névszerí, 236.

névszó,236.
Névszóképzflk,
392.
névtárs, 236.
névtelen, 2S6.
nézemény, 536.
nézet, 236, 536.
néztet, 236, 536.
nczletl, 236, 449.
nézletileg, 236.
nézőpont, 586.
nézpont, 236.
tig, 391.
-nők, -nők, 400.
-né, 237.
né és né, 236,237.
néág, 92.
néies, 237.
néietlen, 237.
nőnemű, 237,536.
nősít. 238.
uösödik, 238.
nősül, 237.
nőtéuy, 537.
nőtestvér, 92.
nőtevény, 238.
.lövedék, 238,536.
növény. 238.
növényzet, 238.
nővér, 92, 238.
növeszt, 2,38.
uövet, 536.
növetény, 238.
növetízkepvizsgálat,297.
nüvevény 238,536.
nüvevényliáz, 238.
növétény, 237.
nyák, 238.
nvakbárd, 238.
nyakgyalu, 162,
239.
nyákhártya, 238.
nyakkendő, 537.
nyakláncz, 537.
nyaktilú, 238,537.
nyalábka, 39,
nyálából, 537.
nyár-elő, 239.
nvargalocz, 537.
margoncz, 239.
nyárhó, 239. .
nyárspolgár, 239,
537.
nyárutó, 289.
nyegle, 239.
nyeldes, 39.
nyelv- 240, 537.
nyelv-botlás, 239,
nyelvemlék, 537.

nyelvérzék, 73.
nyelvész, 239,537.
nyelvészet, 239,
537.
nvelvészileg, 239.
nyelvészkoríik,
239.
nyelvezés, 239.
nyelvezet, 239.
nyelvjárás, 239,
537.
nyclvkozelés, 175.
nyelvmód, 239.
nyelvművelés,239.
nyelvőr, 240.
nyelvtan, 240.
nyelvtudomány,
240. 537.
nyelvújítás, 537.
nyeromény, 240.
nyereményei, 240.
riyerész. 240.
nyerészkedik,240,
537.
nyárként, 240.
nyerkémkodik,
240.
nyerkémlet, 240.
nyertet,240.
nvertesit, 537.
nyilad, 240.
nyiladék, 210,538.
nyíladoz, 240.
nyilsm, 638.
nyilatkcrzat, 240.
nyilatkoztatvány,
240.
nyilatkozvány,
210.
nyílt kérdés, 538.
nyílt szívű, 240.
nyüttér, 331.
nyilvánít, 240,538.
nyilvánkoztat,538.
nyllvánodik, 210.
nyilvánosai,379.
nyilvánont, 240,
211.
nyilvámisítás, 538.
nyilvánosság, 241.
nyilvánságusit,
210.
nyilvánul, 241.
nyilvánulat, 211.
nyilván)’, 241.
nyilványos, 193,
241.
nyilványoslt, 241.
nyirettyű,2II,538.
nyirok, 211, 538.
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nyitány, 211.
nyolczad-rét, 211.
uyomadék, 212,
538.
nyomadékos, 212,
nyomantyn, 242.
nyomaszt,241,538.
nyomat, 241.
nyomaték, 212,
538.
nyomatékos, 242,
538.
nyomatékoz, 242.
nyomatos, 241.
nyoinattyű, 212.
nyomatyú. 242.
nyomda, 242.
nyomdár, 242.
nyomdász, 242.
nyomdászat, 242.
nyomdátlan, 242.
nyomor, 49, 147,
242.
nyomorű, 162.
tiyomés, 242.
nyomorít, 212.
nyomásit, 242.
nyomását, 242,
538.
nyomtatvány, 212,
361,539.
nyögdécsel, 49,
243, 539.
nyögdel, 243, 539.
nyöszörög, 213.
nyug, 539.
nyng-, 243, 539.
nyugalmaz, 243.
nyugalmazott,243.
nyugat, 213, 539.
nyugdíj, 243.
nyugoti, 248
nyugotvány, 241.
nyugta, 243, 863.
nyugtalan, 213.
nyugtalanít, 243.
nyugtalankodik,
243.
nyugtatván}’, 244.
nyugtatványoz,
244.
nyugtáz, 243.
nynjtékouy, 241.
nyujtvánv, 244.
nyulászal, 539.
nyúlékony, 213.
uyűlong, 46.
nyúlvány, 211,
539.
nyüzsög, 241
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obon—ürtímrepesve
O, Ö.

obon, 244.
odábbit 214.
odábbol, 244.
odaítél, 244.
odajárni, 489.
ódivatos, 244.
odáz, 244.
ódon, 244.
ódonda, 854.
ódondáss, 214,354.
óhaj, 244.
ok-, 539.
okadatol,245,322.
okellenes, 245.
okirat 245, 589.
okmány, 215.
okmányul/245.
okmányos, 245.
oknyomozó, 539.
ó kor, 215.
okozni, 215.
okozat, 215.
okozatoa. 245.
okszer, 215.
okszerű*. 245,539.
okszeressóg, 245.
okszerű, 243.
okszerűtlen, 245.
nktalankodik, 539.
oktatmány, 215.
olajfestés, 539.
ulcsódik, 510.
oldal, 540.
oldalfegyver, 540.
oldalasát, 540.
oldat, 245.
oldószer, 246.
ollóz, 216.
olvadék, 246.
olvadékony, 216,
310.
olvadmány, 216.
olvas*tlanság,540.
olvasmány, 246.
olvasókönyv, 340.
olvasóközönség,
540.
olvasóterem, 587.
olvasottság, 5+0.
olvasztók, 216.
olvatag, 246.
omboly, 162.
omlad, 246.
omladék, 216,510.
ouiladékouy, 540.
omladoz, 216.
omladváuv, 240.
omlását, 216.

umlatag, 246.
omlékonv, 216.
omlít, 246.
omlong, 46.
ónozat, 246.
-onv, -öny. 400.
or-, 246.
-or, 400.
óra-inger, 142.
óraköz, 246.
orgyilkos,246,540.
urlopás, 540.
ormány, 246.
ormódtík 339.
orny, 246.
orozgyilkosság,
246.
orrmány, 246.
orrozat, 246.
orazágász, 2+7.
orazágászat, 217.
országiár, 247.
országlász, 217.
540.
országlászat, 247,
540.,
országnagy, 247.
orazágultaag, 2i7.
orvadász, 383
orvgyilkos, 216.
orvos, 283.
orvoslat 217.
-orvoslat, 247.
orvos-szer, 114.
óság-búvár, 32,
268.
ósdi, 247.
ostrom-állaiiot,
247.
ostromzár, 247.
ó-szer, 247.
ó-ezores, 247.
oszladéfcony, 5+0.
oszlopos. 541.
oszlopzat, 247,541.
oeztadék.248,541.
osztag, 247.
oiztakozik, 217,
541
osztalék, 157,217,
256, 511.
osztály, 541.
osztályoz, 248.
osztályosat, 218.
osztályzat, 248.
osztat, 256.
osztja véleményét
541.
osztrák, 248.
-ótlan,-étien, 400.

otthonos, 126,132,
248, 541.
otthonitlan, 541.
óvadék, 248, 541.
óvakodik, 248.
óvalom, 248,
óvat, 248.
ovaték, 248.
ovatékos, 248.
ovatoi, 248.
óvatos, 248.
óvatosság 248.
óvda, 248.
óvintézkedés, 542.
óvoda, 218, 542.
óvszer, 248.
öblös, 249.
tiblözet, 219.
édöng, 240.
ököljog, 512.
öleb, 219.
Bltény, 249.
öllenyeg, 249.
öltöny, 249, 325,
542.
öltönyeg, 249.
öltönyéaz, 249.
öltözde, 512.
öltözék, 249.
öltözködik, 219.
öm, 277.
ömled, 249.
Bmledez,249, 542.
ömlékeny, 88.
ömlengés, 249.
Bmleszt, 249.
Bmleteg, 250, 301.
ömlik, 249, 542.
Bu, 250, 512.
ön-, 250, 542.
önállás, 250, 513.
ünállásn, 250.
önálló, 250.
önállóiag, 250.
önállósít, 250.
önállóikul, 250.
önbecü, 250.
iinbirálat, 251.
önbízás, 543.
önbizalmaiba,
548.
ünérzés, 251.
önérzet, 251, 543.
önérzetes, 251.
önliittaég,251,543önkéntes, 251.
önkény, 251, 543.
önkényesül,543.
önkényeskedik,
543.

önkénykedik, 543.
önkényleg, 251.
önkénytclcn, 251.
öukivtilet, 251.
onkiviillét, 251.
Biikiidés, 251.
önmérséklet, 222.
öuleges, 251.
onnönös, 25L
iiraiönség, 251.
Bnnönzés, 251.
önnönzé, 251.
önnözet, 251.
Snös, 251.
önscg, 251, 543.
öntartás, 543.
öntolék, 251.
Biilemény, 251.
iintevény, 251.
öntéde, 251.
öntudatom, 543.
öutudás, 251.
öntudat, 251.
öntudatlan, 251.
öntudatos, 251,
543.
öntudva, 160.
öntvény, 251.
öntvényen, 251.
iinzéktelen, 513.
önzeni, 252.
önzés, 72,251,543.
önzetlen, 252.
öuzó, 251, 350.
ér, 252, 253,544.
ér-. 252, 544.
-ér, 544.
érd, 81.
öregít. 252.
öregül, 252.
érjóng, 252, 511.
érkatona, 37.
érködik, 252.
érlemény, 252.
énnester.252,319.
őrnagy, 252, 253,
319.
örökít, 253.
örökleg, 544.
öröklet, 253
örökletes, 253.
öröklét. 544.
öröklédik, 253.
örök-mozgony,
226.
örököl, 253, 544.
örökfii, 544.
öröm-, 388, 544.
örömlibcgé, 253.
örömrepeeve, 253.

flrflmtelen—petty
őrömtelen, 253.
összhangratos,
Örs, 194, 253.
546.
őrség.252,253,260. összít, 545.
őwzer, 253.
ü»oJtií», 254.
firiilet, 253.
összpontosít, 546.
űrületes, 253.
összpontosul, 546.
örülmény, 171.
öszszerű, 546.
őrültség, 253.
öeszszó, 546.
örvendik. 253.
ösztevű, 57.
őrizmény, 254.
ösztöndíj,255,546.
őrzemény, 254.
ösztöndíjas, 255ös-, 18, 242, 245, ösztönpénz, 250.
254, 544.
öszvebckft, 175.
ösmervény, 146,
öszveférezel, 90.
375.
öszveg, 254.
ősz-, 255.
öszveledik, 255.
őszinte, 255.
öszveltt, 255.
ősziét, 255.
öszvellot, 255.
öszletes, 546.
öszveredőllt, 268.
díszletez, 255.
öszves, 234.
őszülés, 329.
öszveség, 254.
ÖSSZ-,254,320,546. Bszvesít, 254,320.
Össze, 254, 541.
öszvítés, 320.
öeszebarátosít,545. ötlemény, 255,32(5.
8sszebékül,j22,
ötlet, 255, 32G,
417.
548.
Bsszebonezol, 545. ötletes, 255.
összebonyolít. 20. ötszörös, 288.
összebonyolodik,
öttemény, 251.
29.
ötvény, 255.
összebonyolt, 29. övedzet, 258.
összeesik, 545.
özönlet, 255.
Összeférőellenség, özönlik, 51, 255.
545.
özönöz, 255.
összefüggés, 254, özvegyül, 256.
545.
összefüggeszt, 545.
p
összeg, 254, 545.
'
összegez, 254.
padlat, 256, 547.
összojárul, 489.
padlózat. 256.
ősszel, 546.
padolat, 256.
összopontosodik,
padozat, 256.
546.
páholy, 100, 248,
üeszesedik, 545.
256, 547.
Meszesig, 254,54a piholytámla, 245.
összeserégit, 545. pálmaszilva, 547.
összesít, 254, 54a pálmáz, 256.
összesül, 545.
pálya-, 141, 256,
összeszámít, 294.
547.
összeszedi magát, pályadij. 256, 547.
254.
pályaház, 258.
össaeszomólyese
pályair&s, 162,256.
dik, 570.
pályatárs, 256,547.
összetagol, 545.
pályaudvar, 256.
üsszetes, 546.
pályázat, 256.
összevonat, 546.
pályázó, 256, 547.
összezár,, 616.
pályáztatás, 547.
összezsngorul,546. pamlag, 256.
összhang, 254.
panaszol, 257.
összhangzik, 254. pang, 257.
Szizv: NyeMjtt Szótára folyt.

papír, 257.
papír- 257.
papisag, 70.
papnövelde, 236.
pápor, 7.
pápocz, 7.
paprika, 2."7.
para, 257.
parádépiacz, 48.
parafa, 257.
párállag, 257.
parancs, 257, 547.
parancsnok, 257.
parancsnokol,257,
547.
paranesoz, 257.
parancsszó, 257.
parány, 257, 547.
paránysóly, 547.
páratlan. 258, 518.
párbaj, 258, 548.
párbajon, 258.
párbaísegcd, 258.
párbeszéd, 258.
párhuzamos, 56,
135. 258.
párhózómos, 258.
párhnzomoz, 258.
párkányzat, 258.
párlap, 258.
párlapos, 258.
párnaszék, 548.
párolog, 258.
pánis, 258, 548.
párosít, 258, 548.
párosul, 258,548.
párt, 548.
pártatlan, 253.
pártfogatis, 518.
pártfogol,238,548.
pártfogolt, 258.
pártfogott, 25a
párthív, 518.
pártit. 258.
pártol, 259.
pártS'/ellem, 548.
párttalan, 548.
pártól, 258.
pártvéd, 548.
pártvezér, 548.
párviadal, 259.
párvonal, 259.
párvonalaz, 259.
páról, 54B.
pásztoróra, 518.
pát, 259.
pat, 259.
pata, 259.
patáz, 259.
patakzat, 549.

pazar, 259.
pazér, 259.
pázsitzöld, 131.
pecsétgyűrű, 548.
pécze, 259.
péczéz, 259, 549.
példabeszéde*
549.
példány, 162,204,
259, 519.
példány-, 2r.it,549.
pcblátlan, 260.
[éldázatos, 549.
penge, 142, 260.
pénz-, 549.
pénzbecs, 412.
pénzbecsfblyamat,
412.
pénzcsumök, 20.
pénzestár, 187.
pénzfolyamat,274,
412.
pénzhajtár, 118.
pénzjegy, 260.
pénzjcl, 260.
pénzkelet, 112.
pénzkereskedó,20.
pénzkészlet, 14,
174.
pénz-láda, 280.
pénztár, 187,280,
549.
pénztárjegy, 260.
pénztárjel, 260.
pénztárnok, 260.
pénztáros, 260.
pénztártiszt, 26a
pénzügy, 260,549.
pénzügyőr, 260.
pénzügyéül, 540.
pénziigyiőr, 260.
pénzüzjiuiuiszter,
260.
pénzügyór, 260.
pénzügyőrség,549.
pénzverde, 260.
pénzverődé, 260.
pénzzár, 125. 260.
pénzzárnokság,
260.
perez, 263, 549.
perdöntő, 434
perem, 26L
peremfa, 281.
permet, 162, 261.
permeteg, 261.
permetez, 261.
pest, 261.
pete, 261.
petty, 261.
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pettyes, 261.
petyhüdik, 261,
550.
petyhüszik, 261.
pezsgő, 261.
picziny, 261.
pihekönnyű, 181.
pihen, 261, 550.
plhenet, 550.
piheng, 46.
piheny, 262.
pikkelyez, 262.
pillauat, 262,550.
pillanatilag, 262.
pillanatnyilag,550.
pillér. 262.
pimasz, 262.
pinezér, 262, 550.
pioczézet, 29.
pipere 262.
piperész, 262.
piperéz, 262, 550.
piperkŐcz, 262.
piperőcz, 262.
pipogya, 262.
pir, 262
pirulát, 263, 550.
pislaot, 263.
pisze, 263.
piszkit, 263.
plántavilág, 10.
pocsék, 550.
pocsékol, 263.
poggyász, 263,550.
poggyászul, 550.
poharaz, 263,551.
polgár-, 551.
polgárháború,263.
polgárias, 263,551.
polgáriasitás, 263.
polgáriasodás,263.
polgárisodé*, 268.
polgáritás, 263.
polgárodéi, 263.
polgárosítás, 263.
polgárosodás, 263.
polgárulás, 263.
polgárzat, 551.
poltolék, 265.
pongyola, 263.
pongyoláskodik,
263.
pontos, 263.
pontosság, 264.
pontoz, 264, 551.
pontozat, 264.
ponyva-irodalom,
145.
pór-, 561.
porcz, 551.

porhad, 264.
porhaszt, 264.
pórias, o5L
porit, 264.
por-köpönyeg,264.
porlad, 264.
porlaszt, 261.
porlatag, 264.
porlólrony, 264.
póroép, 264.
porosz, 264.
piruljál, 264,551.
posta-, 375, 651.
posváúyodik, 264.
posványosodik,
264.
pót, 264, 551.
pót-, 265.
pótlék, 265, 551.
pótolat, 551.
pótolék, 265.
js'itszög, 551.
pof, 265, 301.
ptúrüEz, 264.
próbálat, 179.
próbatét, 551.
próbatétel, 381.
pubáng, 265.
puhany, 265.
pubány, 235.
puhatol, 265,551.
irahalolódik, 205,
551.
pukkan, 386.
puskatőr, 317.
pünkösdi király,
552.
püspöki megye, 56.
püspöködelem,
356.
R
*
rab-, 552,
rabiga, 265.
rabigáz, 552.
rablancz, 235.
rabszolga,265,552.
rács, 265, 552.
ráesői, 265.
rácsozat, 265.
Kadó, 172.
ráépítvény, 446.
rag, 265, 552.
-rag, 265, 266.
rag-, 266.
ragadék, 552.
ragadékony, 266.
ragadékonyság,
552.

ragály, 266, 811.
ragályos, 266.
ragályosit, 266.
ragályos, 266.
raganat, 801.
ragasz, 85, 266.
ragaszol, 266.
ragaszos, 552.
ragasztvány, 552.
raggaték, 552.
ragozás, 266 327.
ragszó, 265.
ragzat, 266.
ragyogviny, 266.
ráhivatkozik, ISI.
rajiadó, 266.
rajong, 266.
rajoskodik. 552.
rajoskodó, 266.
rajz, 367, 552.
-rajz, 267.
rajzeszköz, 552.
rajzolat, 267,552.
rajzolvány, 267,
553.
rajzón, 267.
rajzszer, 552.
rajztömb, 346.
rak-, 267.
rakásol, 553.
rákász, 267.
rákfene, 267.
rákfenéé, 267.
rakhely, 553.
rakláda. 267.
rakodmány, 267,
553.
rakomány, 267,
553.
rakományod. 553.
raSonczátlao, 267.
rakonczatlmikodik, 267.
ráköszönt, 101.
raktár, 267, 558.
raktárnok, 267.
rakvány, 553.
ramács, 50.
rámenet, 527.
rác, 144.
rándulás, 179.
rándulat, 553.
rang-, 289, 553.
ráng, 267.'
rangfokozat, 95.
rangvita, 267.
ravatag, 268.
ravatal, 268.
reáfüggedée. 464.
reátermottség,517.

reczéz, 268
reezézet, 268.
red, 168.
rodó, 268, 553.
redőny, 223, 268.
redőz, 268.
redőzet, 268,558.
redv, 268.
reg, 50, 268, 553.
rég, 268.
rege, 162, 268.
regedal, 553.
regény, 2B9, 553.
regényes, 75, 269,
554.
regényke, 269.
régész, 268.
régészet, 268.
reggeleik, 269.
reggelez, 269.
reggelik, 554.
reggeliz, 80, 269.
reggély, 268.
régiség-búvár, 32,
268, 554.
régiségtudomány,
268.
régit, 269.
régmnlt, 269.
régül, 269.
réja, 269.
réjáz, 269.
rejlik.269, 554.
rejtekez, 269, 554.
rejtelem, 269.
rejtelmes, 269,
554.
rejtély, 269, 301.
rejtélyes, 269,554.
rejteménv, 154,
270.
rejtevény, 270. rejtevényes, 270.
rejteződik, 269.
rejtőzködik, 269.
rejtvény, 154,269,
270.
-rejtvény, 270.
rejtvényes, 270.
rekeszel, 270,384,
554.
rekeszték, 270.
rém, 270, 554.
rém-, 270.
remeg, 270.
remek-, 554.
remekel, 270,554
remekee, 554.
reTekiro, 270.
remeklet, 555.

______
remek-munka,
27a
remekmű, 270.
rcmofeszó, 22a
remény, 270,555.
reménysugár, 555.
rémes, 270.
rémlet, 270, 554.
rémletes.270,554.
rémlik, 271.
rémregénves, 27L
rémség, 270, 551.
rémségéé, 270.
rémület, 271.
rémületei 271.
rémüldöz, 555.
rémzet, 554.
rendelet, 271,555.
rendelkezik, 271,
555.
rendelmény, 271,
55i.
rendelményes,271.
rendelményes,271.
rendeltetés, 555.
rendelvény, 271.
rendész, 271.
rendészet, 271.
rendez, 271.
rendezet. 271.
rendezkedik, 271,
555.
rendező, 271.
rendeztetés, 271.
rendfék, 555.
rendhagyó, 27a
rendirány, 225.
rendjel, 272, 556.
rendkívül, 272.
rendklvüles, 272,
556.
rendkívüli, 272.
rendkívülies, 272.
rendőr, 37, 240,
271, 272.
rendőrség, 271,
272.
rendsor, 272, 273,
556.
rendszabály, 272.
rendszabályoz,
272, 556.
rendszabás, 272,
556.
rendszabó, 272.
rendszalag, 272
rendszám, 272,
556. '
rondszámfi, 272.
rendszer, 272,556.
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rendszeres, 272,
556.
rendszeresít, 272.
rendszerez, 272,
556.
rondszorít, 556.
rendűt. 225.
rendületlen, 556.
rengeteg, 273.
rénszarvas, 556.
rény, 74, 144,203,
204,273, 301.
renyhe, 273.
renyhélkedik, 273.
renyhül, 72, 273.
repedék, 273.
repedékeny. 273.
repeszt, 273.
repkénv, 19, 273,
557.
reptelen. 279,557.
repület, 557.
restnök, 199.
részarány, 273.
részaranyos, 273.
részecs, 273.
részecske,273,ö57.
részel, 274.
részelet, 1, 274.
részelmény, 273.
részerányos, 273.
részerányság, 273.
részesülő,273,557.
részez, 274.
részleg, 273.
részleges, 273,557.
részlegest, 273.
részlet, 273, 557.
részletes, 274.
részletest, 274.
részletez, 274.
részintes, 273.
részrehajlás, 557.
részrehajlástalan,
274.
réezrebajlatlan,
274, 557.
részre-hajlik, 274.
részűiét, 273.
részvékeny, 274.
részvény, 274,557.
részvényes, 274.
részvét, 274.
részvétel, 274.
részvctlon, 274,
557.
részvétlenBég,274.
részvevő. 274.
réteg, 274, 567.
rétegez, 274.

réteszet, 274.
retek, 274.
rétekes, 274.
reteszen, 558.
rettegem 102,274.
rettegősködik,558.
rettenet, 274.
retteog, 46.
retv, 268.
retves, 268.
rezdít, 275.
rezdfll, 275.
rezge, 275.
rezgés. 207, 274.
rezgirányítás, 282.
rézmetszés, 558.
rézmetszet, 275.
rézszúrat, 275.
Eezsí, 172.
rézsntt, 558.
riadal, 275.
riadalom, 275,558.
rial, 276.
rialom, 275.
nkkanc3,275,55S.
rim, 275,301,558.
rima, 275.
rimánkoíik, 275.
rimány, 276.
rímel, 275.
rímes, 275.
rimez, 275.
rimtelen, 275.
ringat, 55a
ringatkozik, 568.
rivai, 275, 276.
rivalg, 658.
nyalom, 275.
ripaes, 276.
ripacsos, 276.
rivaca, 301.
robaj, 50,226,275,
S7Ó, 386.
robar, 278.
rodhatag, 277.
roggyan, 278.
roham, 276.
rohamos, 276.
rokkant, 276,277.
rokon-, 558.
rokoDÍt, 277, 558.
rokonosodik, 55S.
rokonszenv, 277.
rokonszenves,277.
rokonszenvez,277.
rokontalan, 558.
rokonűl, 559
rom, 13, 162, 277.
romb, 159.
romisten, 559.

romlatag, 559.
romlékony, 559.
romolhatian, 559.
róna, 277, 559.
rooce, 277.
roncsaiét 277.
ronda, 277.
rontalom, 559.
roppaj. 278.
roekadoz, 277.
roekaszt, 277.
roskatag, 277.
rostélyozat, 277.
rostélyzat, 277.
rosszal, 277.
rosszhiszemű, 492.
rothadékony, 559.
rothadtság, 559.
rothanat, 559.
rothatag, 277.
rovancs,277.
rovancsol, 277.
rovar, 278.
rovár, 185.
rovat, 27a
rovatai, 278,
rovatolat, 278.
rovatos, 278
rovatoz,278.
rozoga, 278.
rozzant, 278,559.
röfög, 278.
rögeszme,278,559.
rögös, 278.
rögtönesz, 278.
rögtöniig, 278,278.
rögtönöz, 278,559.
rögtöntörvény,
278, 559.
rögtönzet, 278.
rögzoszmo. 278.
rögzít, 278.
röhög, 279.
röpde, 279.
röperó, 279.
röpfrat, 279.
röpke, 279.
röppentyű, 279.
röpfi, 279.
röstnük, 199.
rövidáru, 279.
rövidítmény, 279.
rövidlátó, 279,559.
rövidleg, 279.
rövidlei, 279.
rövidletez, 279.
rövidtllet, 560.
rúg-, 279.
rugalmas, 279.*
rugalom, 279,560.
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roganos, 280.
rugany, 280.
ruganyos,279,280.
rúgás/, 280.
rugékony, 280.
ruggyanta, 280.
rugony, 560.
rugonya, 280.
rugósáig, 280,560.
ruta-kosar, 280.
ruhamflvész, 199.
ruhaszekrénv,280.
rutiatár, 280.
ruhatáritok, 290.
H
‘
-ts, 401.
saját, 560.
sajátít, 280.
sajátlag, 280.
sajátlagos, 280.
sajátlan, 560.
sajátol, 280.
sajátos, 280.
Bajátosítáa, 560.
sajátság, 280,560.
sajátsági jog, 350.
sajátságos, 280.
sajnálat, 281.
sajnálatos, 281.
sajnálkodik, 281.
sajnálkozik, 281,
560.
sajnos, 281.
sajon, 281.
sajtkukacz, 560.
sajtó-, 281, 560.
sajtó alá rendez,
560.
sajtóhibából támadt szók, 403.
sajtószabadság,
281.
sampányi, 261.
sandít, 281.
sanyar, 281.
sanyaiség, 561.
sápad, 281.
sápadoz, 281.
sápkrtr, 281.
sápkóros, 281.
sárczipS, 561
sarj, 281.
sarjad, 281.
sarjadék, 281.
sarjadoz, 561.
sarjas, 281.
sarjazat, 561.
sark-,281,282,348.

sarkalat, 561.
semmibázi, 284.
sarkalatos, 6.
semmirevaló, 284,
sark csillag 281.
562.
sarkezikkely, 6.
semmisít, 284.
sark-igazság, 6,
semmit, 284.
281.
semmítószék, 284.
sarkit, 282.
sempont, 284.
sarkkő, 561.
senyv, 284, 562.
sarkmagasság,
senyves, 285.
561.
senyveteg, 562.
sarkolozat, 561.
serogler, 285,562.
sarkszám, 531.
seregszemle, 302.
sártégla, 561.
seregül, 285, 562.
satnya, 282.
' sér, 285.
satnyád, 282.
sérdeklik, 285.
satnyái, 282.
sáriik, 28ö.
sátoros, 561.
sárpótlás, 562.
sav, 282.
sértfilem, 285.
sav, 282.
sértemény, 285.
sáv, 282.
sérv, 222,285,562.
savany, 282, 561. sérves, 285.
-savany, 282,407. sérvitéz, 276,285.
sebesedés, 114.
sérvkötó, 285,
sebész, 94, 282.
sérvmutszés, 285.
sebészet, 561.
séta, 285.
sebószsóz, 282.
séta-, 285, 562.
sebez, 282, 561.
sétály, 285.
seborvos, 282,561. sétány, 285, 563.
segéd, 283.
sikamlat, 563.
segéd-, 255, 288,
sikamlé, 285.
56..
sikamlós 285.
segedelmez, 283.
siker, 285, 563.
segelem, 562
sikeres, 285, 563.
segély, 283, 562.
sikerosbítés, 563.
segélydij, 2S3.
sikeres!!, 285.
segély ért, 283.
sikeresül, 563.
segélyez, 283,562. sikereden,285,563.
segélytelen, 283.
sikeredem'!, 285,
segitkszilt. 283.
563.
sejdelem, 284,562. sikereztetéfl, 563.
sejditlen, 562.
aikerit, 285.
sejdül, 562.
sikerlet, 563.
sejt, 283.
sikerül, 285.
sejt (ige), 283.
siklik, 285.
sejtekezik, 562.
sikló, 285.
sejtelem, 284
siklókígyó, 285.
sejtelme*, 562.
sikoly, 286.
sejtszóvet, 283.
silány. 286, 568.
selejt-, 284.
silányít, 286,563.
selejtez, 284.
silányul, 286.
selyembogár, 284, sillámik, 563.
562.
sillámlik, 286.
selyemgolyó, 108. sinyletlen, 563.
selyemtenyésztés,
sipláda, 286.
281, 562.
sipoly, 286.
selymcszház, 562. sípilveg, 529.
semleg, 284.
sir-, 286, 287,563.
semleges,!33,233, sirály, 286, 563.
284, 562.
sirám, 286.
semlegesít, 284.
áramlat. 286.

sírtok, 286.
sirlialnm, 2B6,563.
sir írat, 287.
sirkort, 287.
sírkő, 287, 563.
sírul, 287.
sírpart, 564.
sít, 391.
sivár, 287.
sivárodik, 287.
sivatag, 287, 564.
sivit, 287.
-tó, -só, 101.
Hodorvány, 564.
sodrat, 287.
sodriny, 287.
sodrony, 287,564.
sodronyos, 287.
sóhaj, 244, 286,
287, 301.
sóhajtó*, 287,564.
sokképletes, 169.
eokszerü, 287.
sokszerflslt, 287.
sokszoros, 287.
sokszorosít, 288.
sokszoroz, 288.
soksznruzás, 315.
sokszorosát, 315.
Soma, 172, 288.
sor-, 288, 564.
sorakoz, 288.
sorfa, 564.
sorhajó, 288.
sorol, 289, 564.
soroz, 289, 564,
sorozat, 289.
sorozatos, 289.
sorrend, 289.
sorsjáték,240,289,
561.
sorsjegy, 289, 564.
sorsol, 289.
somos, 504.
sorsozás, 289,564.
sorvadékouy, 565.
sorvadoz, 565.
sorvaszt, 289,565.
sorvstag, 565.
sorzik, 288.
sóvár, 127, 289.
sövényzet.289,566.
sövevény, 565.
srófomyás, 301.
eusaiat, 289.
sugallat, 565.
sugalmaz, 290,565.
sugalom, 289, 290
Bugáról, 290.
sugároz, 290,565.
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sugár-öszveg, 254. szabályzat, 213,
sugáizat, 565.
291.
gngdal, 290.
szabász, 291.
sngdogál, 290.
szabászat!, 291,
sugdos, 290.
292.
suhancz. 138,290. szabat, 1,291,292.
suhint, 290.
szabatos, 292.
súly-, 55, 290,565. szabatosit, 292.
sélyirányos. 339.
szabatosság, 292.
súlyosbít, 290.
szabmány, 292.
súlyosból, 290.
szabott ár. 292.
sulyosulás, 565.
szabvány, 1, 292,
stllyoz, 565.
566.
surran, 290.
szabványos, 291.
slflyedékwiy, 566. szabványszerű,
süllyeteg, 566.
292.
sürgelem, 566.
szabványtalao,
sürgetös, 290.
586.
sürgöny, 290.
szabványzat, 566.
sttrgönyöz, 290.
szaglik, 292.
sürgés 290, 566. száj-, 292.
sütemény,103,290. száiadék, 292.
siitóde, 290.
szíjazat, 292,566.
autóház, 290.
szájhés, 292, 566.
svéd, 290.
szájong, 292.
szabadalom, 291, szak,292,311,566.
566.
-szak, 292.
szabadalmas, 291. szak-. 293, 567.
szabadalmaz, 291. szakadár, 293.
szabadályositáa,
szakit, 293.
291.
szakma, 293.
szakadék, 291.
szakmány, 567.
szabadelmfi, 291. szakmányoz, 567.
szabadelvű, 291,
szaladár. 11.
560.
szalag, 293.
szabadítok, 291.
szalagos, 293.
azahadítvány, 566. szalagoz, 2S3.
szabadjegy, 566.
szálladék, 293.
szabadkőműves,
szállásol, 293,291
291.
szülásoz, 294.
szabadni, 291.
szállék, 293.
szabadonez, 291. szállékony, 140.
szabadságharc/.,
szálliték, 567.
566.
szállítmány, 112,
szabadságol, 291.
294 567.
szabadságos, 291. szálUtmányo8,294.
szabadságtörű,
szállítmányoz,291.
162.
szállitvány. 294.
szabadszellemfi,
szálloda, 294,567.
570.
szálló ige, 567.
szabály, 291, 5G6. faállomány, 294.
szabályos, 291.
főállomás. 294.
szabilyosit, 291.
szálkwiásoz, 291.
szabályoz, 291.
szállota, 145.
szabályrendelet,
szalmaBzvegjv587.
291.
szalonka, 2SÍ.
szabályszerű, 291. szám-, 291, 567.
szabályszerűden, . számadói,294,567.
291.
számarány, 14.
szabálytalan, 291. szamárhumt, 134.

számát, 381.
számfeletti, 291.
számít, 291, 567.
számjáték, 289.
számjegy, 291.
számkifiz, 295.
számkivitt, 568
számla, 81,96,295.
számláló, 567.
számszerű, 295.
számtiszt, 567.
száműz. 295, 568.
ezámvezetó, 230.
számvitel,295,558.
számvivó, 295.
szánalomén,508.
szanaszét, 295.
szándéklat, 295,
568.
szándéklatos, 568.
szándékol, 295,
568.
szántszándékos,
568.
szaperodmány,
568.
szapora! 295.
szappan-buborék,
295. 568.
száradék, 568.
szárít, 293, 295.
szármány, 568.
származék, 296,
568.
származékos, 296.
szárnyaz, 508.
szárnyairat, 568.
számyongora, 385.
szárnysegéd, 296,
568
szárnyvonal, 296,
569.
szarvorrú,2G6,569.
szaval, 296.
szavalat, 296.
szavalmány, 296.
szavatol, 296.
szavatoz, 290.
szavaz, 296, 569.
szavazat, 296.
század, 296, 569.
századol, 296.
százai, 296.
százalagos, 569.
százalék, 125,296.
százalékos, 296.
százalékos, 296.
százszaka, 298.
százszoros, 288,
296.

százszoros, 206.
száztól), 297.
szobbit, 297, 569
szebbítés, 88.
szebbül, 297.
szédület, 297.
szédületes, 297.
szegecs, 297.
szegecsel, 297.
szegély. 297.
szegélyez, 297.
szegélyzet, 297.
-szegény, 297,569.
azegénykedik,569.
szegezkedik, 569.
szögletesség, 569.
szegűdmény, 297.
szngódményea,
297.
szegSdség, 297.
szegül, 297, 569.
szegvény,297.
szegvén}rendszer,
297.
szégyenfolt, 569.
szégyenhalál, 569.
szégyenkű, 297.
szégyenoszlop,
297.
szógyenpír, 262.
szégyenlet, 297.
szégyenletos, 297,
569.
székel, 297.
székes egyház,
298, 509.
székezés, 297.
székhely 298.
székletétel, 298.
szél-, 118
szélcsend,298,569.
szélcsendes, 298.
szelfa, 86.
szelep, 298. ,11
széle?, 570.
szélhámos, 298.
szélhfidés, 298.
szelind, 318.
széljegyzet, 298,
569.
szellem, 59, 162,
204, 298, 313,
670.
szellemdűs, 299,
570.
szellemre, 299.
szellemeskedik,
570.
szellemeden, 299.
szellemileg, 570.

szellemit—szinerkély
szellemit, 299.
szellemtelen, 299.
szellentyfi, 298,
570.
szellet, 55, 298.
szélmalom, 299.
szelmény, 299.
s/élpnska, 299.
szélsőség, 299.
szélsziinet, 298,
569.
szélütés, 299.
szelvény, 299.
szelvényei, 299.
szelvényntalvány,
299.
szembesít, 4, 174,
299.
szembetűnik, 300.
szemcse, 300, 362.
szemcsés, 300.
szemcséz, 300.
szemesé, 300.
szemel, 81, 300.
szemeldék, 300.
személet, 800.
szemelvény, 300.
személybiztosság,
570.
személyes,300,570.
személyesedés,
570.
szomélyesit, 300.
személyesités,570.
személyeskedik,
300.
'
személyesség, 300,
570.
személyesül, 800.
személyét, 300.
személyeden, 300.
személyes, 571.
személyiség, 300.
személyit, 70,300.
személyleírás,
570.
személynek, 300.
személynek, 300.
személység, 301,
571.
személytelen, 570.
személyiség, 570.
személyzet, 233,

szemgolyó, 108,
szenvedély, 162,
466.
304.
szemhatár, 301,
szenvedélyes, 304.
571.
szenvedélyeden,
szemkor, 201,301.
304.
szemköz, 571.
szenvedelvtelen.
szemkoztes, 301.
804.
szemküztet, 570.
szénvedSlegea,303.
szemközti, 301.
szénvelem, 301.
szemle, 81, 301.
szenvelmes, 304.
szemlecsó, 301.
szenvelgés, 304.
szemléidé, 81.
szenvelyg,301,304.
szemlélet,302,571. szenvtelen, 303,
szemléletes, 302.
304.
szemléleti, 802.
szenvület, 303.
szemlész, 302.
szenvületes, 303.
szemó'ld, 51, 302, szenv, 335.
348, 363, 386, szenyv, 303.
571.
szépeieg, 304.
szempilla, 302.
szépész, 304.
szempont,236,302. szépéazet, 301.
szem»anú,103,302, szépnem, 304.
571.
szépiralmár, 115.
szemüveg,302,571. szépiralom, 145.
szemüveges, 302
szépirodalom, 145.
szén, 302.
szépműtan, 572.
szende, 172, 302, szépület, 572.
303, 572.
szered,572.
szender, SOS, 330, szerel, 304, 572.
572.
szerelék, 304.
szendereg, 303,
szerelem-gyer572.
mek, 804, 572.
szenderít, 572.
szerelvény, 304.
szeuderfil, 303,
szerencse , 573.
572.
szerencsejáték.
stendit, 803.
304.
szendfil, 303.
szerencséi, 578.
szénit, 302.
szerencsés, 573.
szénkéneg, 303.
szerény, 162, 805.
szennyik 303,572. szerénykedik,805,
szennyül,303,572.
573.
szennytelen, 303. szerénység, 3Ü5.
szentáy, 303.
szeréntelen, 305.
szentesit, 303,572. szerényteienkedik,
szentasitvény,303.
305.
szentesül, 572.
szerep, 305.
szentiiely, 303.
szerepel. 305,573.
szeutít,70,147,572. szereposkodik,
szénül, 302, 572.
573.
szenv,68,303,335. szeretet, 573.
-szenv, 303.
szeretkózik, 573.
szenvedékeny,308. szerezmény, 807.
szenvedékenység,
szerfölött!, 305.

szerkeszti, 306.
szerkezet.806,574.
szerkezddik, 573.
szerkönyv, 306.
szertár, 306.
szertári, 306.
szertámok, 306.
szertömény, 346.
.szeré, -szerStlen,
401.
szerv, 308, 574.
szerves, 306.
szervetlen. 306.
szervez, 306.
szervezet, 306.
szerzelék,30S,574.
szerzemény, 306,
307, 574.
szerzeményei,574.
szerződés, 574.
szerzfidmény, 307.
szerz5sk«dik, 574.
szesz, 162.
szeszély, 163, 307,
311, 574.
szeszélyes, 807,
574.
szeszes-ital, 807,
574.
szét 307.
szétforgácsol, 307.
szétszórakozott,
577.
szevedez, SOI.
szigetel, 307,574.
szigetes, 307.
szigár, 807.
szigor, 807, 574.
szigorít, 807.
szigorlat, 307,574.
szigorlati!*, 307.
szíjazat, 807.
szikár, 307.
szikiár, 44.
szilag, SOS.
szilák, 308.
szilánk, 308.
szilánkoe, 308.
szilárd, 308.
Szilárd, 308.
szilárdít 308,574.
szilárdnl, 308.
szelvény, 308.

Ezemer, 3QJ.
szemérmet, 91.
szemeskedik, 301.
szemész, 801, 571.
szemészet, 301.
szemészség, 301.

szenvedelem, 162,
303, 572.
szenvedelmes,304,
572.
szenvedelmedenség, 304.

szimatol, 308,574.
szán-, 35, 16, 151,
306, 575.
szinelés, 309.
színeiét, 462.
szinerkély, 256.

szerintez, Ios’573.
szerkeszkedik,
306.
szerkoszt,306,573.
szerkesztmény,
306.
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azínenjáró, 575.
színész, 301, 309,
575.
színészet, 809,575.
színészi, 309,
színezet. 309.
srinSMÜen, 575.
szfnfokozat, 95.
szmhalál, 339.
színit, 309.
színjáték, 309,575.
színkép, 309.
szinleg, 309.
szinleges, 809.
színlel, 3Ú9, 575.
színművész, 309.
színművészet, 575.
szinnyomat, 309.
színre lép, 575.
színtáj, 309, 575.
szintez, 309.
színvegy, 575.
svinvegyület, 575.
színvonal,306,575.
színvonalaz, 309.
színzék, 809.
szípa, 310.
szipoly, 300.
szipolyoz, 309.
szippan, 386.
szirom, 310.
Bzirt, 310, 575.
szittya, 310.
szív-, 576.
szivacs, 310, 576.
szivacsos, 310.
szívandalgó, 411.
szivar, 310, 311.
szivár, 311.
szivarba, 311.
szivaroz, SÍI.
szivattyúz, 311.
szívlwlyeg, 158.
szivei, 311.
szivély, 311.
szívélyes, 311.
szivélység, 311.
sziveskedés, 311.
Bziveskedik, 576.
sziveden, 312.
szivkéi, 311.
srivkény, 311.
szívképzé, 311.
szivletes, 496.
szivola, 310, 311.
szivoniva, 312.
szívbzorongva,312.
szívtelen, 312.
szívtelenkedik,
312.

szó-, 13,312,316,
341, 380, 576.
szótöbbség, 311.
szoba-, 576.
szobatudós, 312.
szobor, 162, 211,
301, 312, 576.
szobrász, 162, 312,
576.
szobrászát. 312.
szobráról, 576.
szobroz, 312.
szobrozat, 312.
szófttzés, 312.
szójáték, 312,576.
szokásos,312,576.
szókéuzé, 312.
szókötés, 312,577.
szokvány, 313.
szokványbuza,
313.
szokványos, 313.
szólanr76,313,328.
szólamlik, 313.
szólamlít. 88.
szólásszabadság,
577.
szolgálatos, 313.
szolgalelkűség,
313,577.
szolgalmány, 313.
szolgalom, 313.
szolgaszemélyzet.
301.
szóllomány, 577.
szélomány, 313.
szólamás, 313.
szonaj, 110, S13.
-szomj,47,313,577.
szomjadoz, 577.
szenior, 162, 313,
330, 577.
szómórjáték, 313,
314.
szomorójáték,314.
stónok, 312, 314,
577.
szónoklat.314,577.
szónokol, 314.
szónokszék, 314.
szór, 314.
szóragasztás, 266.
szóragozás, 266.
szórakodás, 314.
szórakudutt, 314.
szórakozlk,69,314.
szórakozás, 577.
szórakozottság,
314.
szórend, 314.

szorg, 578.
szorgalom, 33,314.
szorgalomkocsi,
111, 315.
szorgol, 815.
szorgolódik, 315.
szorgosul, 315.
szorítkozik, 315,
578.
szorítvány, 315.
szoroz, 315.
szorozmáiiy, 315.
szorultság, 180,
315.
szórvány, 315.
szórványos, 316.
szorzat, 316.
szószömyet, 12.
szótag, 315, 578.
szótagol, 815.
szótár, 316.
szótáros, 578.
szótárszekér, 316.
szovag, 143.
szovagoL 113.
székem, 578.
szökevény, 316.
szökken, 386.
szökű év, 316.
szőkékul,, 316.
szökvevény, 316.
szőlész, 47, 816.
szőlészet, 47.
szőlészet, 47.
Körme, 316.
szőrmés, 318.
szörny, 316, 578.
szörnyet, 817.
szörnyeteg, 816,
578.
szörnyetes, 317.
szőrözés, 315.
szörp, 317.
szövedék, 317.
szövedéken, 317,
578.
szöveg, 817, 578.
szöveges, 317.
szövény, 317,578.
szövet, 317.
szöveteg, 162,801,
317.
szövetkezet, 317,
378.
szövetséges, 578.
szövevény, 238.
szövezet, 578.
szundikál, 317.
smiudlt, 317.
szunyadag, 317.

szonnyadalmas,
317.
sztmnyadalom,
317, 578.
szuriyatag, 317.
szurony, 317,579.
szúrt, 317.
szusz, 318.
szűkkeblű, 318.
szűkkebiaség,579.
szűkkörű, 579.
szftklelkű, 579.
szükségei, 318.
szükségeden, 318.
szükséglet, 316.
szükségtelen, 318.
szfiksavfl, 579.
szűkület, 818,579.
wülde, 818.
szülédé, 183.
szülékcny, 318.
szülcmedik, 318.
szülemény, 318,
579.
szüleményzű, 336.
szülemliáz, 318.
szülemlik, 318.
szülendő, 818.
szülomzó, 336.
sníléaz, 818, 579.
szülészet, 318.
szlilészség, 318.
szaletéekönyv,411.
Sílllház, 318.
sziin-, 318, 579.
szünet, 94, 318.
-szünet, 318.
szünetel, 219,318.
szünetjel, 318.
szünnap, 318.
szünnaplás, 318,
579.
szünnep, 318.
szüntetés. 318.
szüretel, 579.
szürkület,319,579.
szfitelen, 312.
...
táblabiró, 579.
táblázat, 319.
táblázatos, 819.
táborkar, 319.
tábornagy, 819.
táhoraagyi, 319,
376.
tábornagyság 319.
tábornok,145,319,
579.
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tábornoki,319.375.
táborszem, 67,5714
táborazer, 313.
táborszernagy,
319.
tácsö, 329.
tscza, 821.
t&gadalom, 319.
tagadásos, 580.
tagadólag, 319,
580.
tagadólagos, 316.
taglal 319, 580.
tagUlat, 319.
taglat, 319.
taglejtés, 319.580.
tagjáték, S19.
taglat, 580.
tagol, 580.
tagost, 319.
tag-osztály, 319.
tagoz, 320.
tagozat, 320.
tagozatos, 320.
tagozuti&ág, 320.
tagság, 320.
tagtárs, 320.
tagzat, 196, 320.
táj , 320.
tá az, 580.
tájékosít, 320.
tájékoz, 320.
tájékozatlan, 320.
tájékozódik, 320.
tá ékszó, 320.
ta koncz, 820.
ta kos, 320.
tá at, 320.
tájlat,rajz, 320.
tájola, 320.
tájoló, 320.
tájoz. 320.
tájszó, 320.
ta t, 321.
ta Lékozlk, 821.
ti tű, 320.
takarékpénztár,
321.
takaréktár, 321,
580.
takaréktftzhely,
321.
’
tűkul, 321.
tákolmánv, 321.
tikoz, 321.
tála, 205.
talabér, 205.
talaj, 321. 580.
talaj-. 321.
találékony, 680.

találka, 321, 580.
találminyoB, 580.
találványház, 206.
-tálán, 581.
talány, 321, 581.
talánoz, 321.
talányos, 321.
talap, 581.
tálnza, 321.
tálka, 321.
talpalat, 321.
talpaz, 321.
talpazat, 321.
talpkó, 6,321,581.
tám, 321,822,365.
tám-, 321, 322.
támaszték, 581.
támla, 322.
támlánv, 322.
támlásszák, 322.
tárnok, 141.
támolyog, 322.
lan, 322.
tan-, 322, 581.
-tan, 30, 823.
tauioskozmány,
323.
tanácsnok, 145,
323, 312. 381.
tanár, 323, 349,
574, 581.
tan-árasztó, 323.
tanárjelölt, 154.
tanárképeddé, 169.
tárii-.zesté.ly, 80.
tánczmnlatság,
323.
tánczrend, 324.
tánravigalom, S7C,
611.
tauítmány, 824,
581.
tanitókópezde,
169.
tanítványáig, 472.
tanoda, 169, 183,
324.
tanodalom, 321.
tanomat, 324.
tanrend, 225,321.
tanlerr,324.
tanúbizonyít, 581.
tanúbizonysigos,
581.
tanúirat, 245.
tanujel, 324, 581.
tanulmány, 139,
171,324, 581.
tanulmányosság,
581-

tanulmányoz, 324. tárlat, 327.
tanulság, 324.
-tárlat, 327.
tanulságos, 325,
tartó, 327.
582.
tárna, 827, 387.
tanultság, 325.
társ, 327.
tanúsít, 325.
táre-, 588.
tanúsítvány, 325.
-társ, 19, 327,583.
tanútlan, 582.
társadalmns, 328.
taráz, 325.
társadalmi, 328.
Táp, 126, 825.
társadatom, 151,
táp, 325.
327, 356.
tapasz, 582.
társalda, 323.
tapisztrüsfeletti,
tárealákuny, 583.
588.
támalkodékony,
tapasztalmány,
533.
179.
társalkodód, 583.
tapasztalom, 582.
társalog, 328, 583.
tápda, 325.
társas, 328, 583.
tapint, 325, 582.
társas-, 328.
tapintás, 325.
társasit, 328, 683.
tapintat, 325,582.
társtsodik, 328.
tapintatlan, 325.
társít, 583.
tapintatos, 325,
társoiik, 328.
582.
társul, 328, 583.
tápla. 325, 381. tárenlat, 27, 327,
tápláíatos, 582.
328, 583.
táplálék, 325,582. társulatparauestáplálókony, 325.
nők, 328.
táplálkodik, 178, társulékony, 583.
325.
tartakozik, 583.
táplálkozik, 325.
tartalék, 328,584.
tápláimány, 325.
tartalék-, 328.
táplálódig, 825.
tartalékos, 328,
tapogatózik, 325.
584.
taps, 326.
tartaléktalan,534.
tapsoncz, 326.
tartalmas, 328.
tápszer, 582.
tartalmatlan, 328.
tár, 326, 532.
tartalmaz, 328.
-tár. 32u.
larialiuilag, 828.
táraszt, 327.
tartalom, 328,584.
tárcsa, 326.
tartalom-jegyzék,
tircza, 326.
40t
tárczaczikk, 326.
tartály, 328.
tárgy, 326, 582.
tartam, 76, 328.
tárgy-, 326.
tartamos, 329.
-tárgy, 326.
tartány, 828.
tárgyal, 326.
tartólag, 584.
tárgyalag, 327.
tartozat, 329.
tárgyas, 326, 327. tartozék, 329.
tárgyavatatlan,
tartozékos, 329.
582.
tartozmáiiy, 329.
tárgyaz, 327.
tartozván;', 329.
tárgyazat,327,582. tárul, 327
tárgvias, 327.
tátong, 329.
tárgyikig, 327.
Tátraffired, 584.
tárgyilagos, 327.
táv, 329.
tárgylagns, 327,
-táv, 829.
532.
táv-, 329, 584.
tárlal, 327.
tavaszeló, 329.
tárlani, 327.
tavaszhó, 329.
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tavaszodik, 329.
tavaszolás, 320.
tavaszutó, 329.
távcső, 329.
táw.siivez, 329.
távú, 330.
távirati, 329.
távirász, 330.
távirat, 329.
távirati, 329.
táviratul, 330.
táviratoz, 330.
távírda, 329, 584.
távírdái, 329.
távíró, 329.
távjelző, 330.
távlat, 330.
távolíró, 329.
távolít. 330.
távolodik,192,330.
távolog, 192.
távozat, 584.
távúi. 102, 584.
távnlat, 102, 330,
584.
téboly, 330, 340.
tébolyda, 330,584.
téboly-intézet,330.
tébolvság, 585.
teeget, 330.
teegoz, 330.
teez, 330.
teget, 330.
téget, 330, 585.
tegez, 330.
tégez, 330.
tehenész, 330.
tehenészet, 830.
tehetlen, 590.
tehetséges, 330.
tehetségtelen, 330.
tejfelt, 331.
tejut, 331, 585.
tekeasztal, 331.
tekebot, 331.
teke-vágás. 195.
tekintély, 331,585.
tékony, 331.
tekoz, 585.
telekkSnyv, 331.
telekkönyvez, 331.
télelő, 331, 585.
telep, 331, 585.
-telep, 331.
telepes, 331.
telepítvény, 331,
585.
telepítvényes, 331,
585.
települ, 331, 585.
9zn.v: Nyolvújít.

telepvény, 685.
térdszalag, 334,
telér, 832.
587.
telet, 333.
térdazalag-rend,
tclevény, 332.
334.
tél-hó, 331.
térdszék, 587.
-teli, -teljes, 332, teréj, 335.
585.
terel, 334.
telít, 333, 585.
terem, 162, 384,
tolivér, 333, 585.
587.
telj, 182, 332.
-terem, 334.
teljesedik, 332.
teremtmény, 334.
teljesítmény, 332. leremvény. 588.
teljesitvény, 332.
terep, 335, 337.
teljeetelen, 333.
térfosat, 335.,
teljesül, 332.
térbang, 879.
teljetlen, 332,333. térhely, 587.
teljhatalom, 333.
-terhes, 587.
télszak, 588.
térimé, 335.
teltet, 333.
teríték, 385.
télutó, 331.
térítmény, 335.
telöl, 333.téritvény, 335,375, termőhely,
temető, 333, 586.
587.
teng-élet, 333.
törj, 335, 337.
tengerész,333,536. terjedők, 335.
tengerészet, 333.
tcrjcdékeny, 335.
tengernagy, 333.
teijedelem, 335.
tenger-öböl, 333,
terjedelméé, 835.
586.
terjedtség, 336.
tengerszem, 333,
terjeng, 336.
586.
terjunget, 336.
tengerszoros, 460, terjengős, 336.
586.
-terjeszt, 336.
tengertelen, 586.
terjesztmény, 5B7.
tengertől, 586.
térkép, 336, 587.
tongeteg, 586.
térképészet, 336.
tény, 333, 586.
térképez, 336.
teuyész-, 334.
térköz, 334.
tenyészde, 334.
termék, 587.
tenyészékeny, 334. termekenyedik,
tenyészéketlen,
336.
334.
termékenyít 336.
tonyészetlen, 334. Lermékenytelcn,
tényez, 334.
588.
tónyozet, 333.
termékenytll, 336.
tényező, 333. 331. terméketlen, 330,
ténykedik, 228,
588.
333.
termékít, 3364
tényleg, 333, 586. tennéktek®, 336.
tényleges, 333,
termel, 157, 336,
586.
588.
ténylegesen, 333. törmelék, 336.
ténylegcsít, 333.
termelő, 336.
ténvlelet, 201.
termelvény, 336.
ténypör? 425.
termény, 336, 588.
tényző, 334.
terményrajz, 588.
tépdes, 334.
terményző, 336.
tér, 334.
természetellenes,
tér-, 335, 337.
7. 33
térdel, 587.
természct-ollem,
térdkép, 334.
337, 588.
Szótára folyt.

természetfeletti,
588.
természetiség,o88.
természetien, 19j,
337,588.
természetes, 336,
337, 588.
természetrajz,.588,
természetszeri,
588.
természetszerű,
589.
természettan, 589.
természettörvény,
589.
természettudomány, 589.
termeszt,
219,330,
337,589.
termesztvény. 337.
337.
térparancsnok,
337.
térszín, 335, 337.
térti jegy, 22.
térti-voveny, 375,
809.
tórtetvény, 335,
587.
terület 194, 337,
589.
terv, 301,337,589.
tervez, 337.
tervezet, 337,589.
tervrajz, 337.
tesped, 338.
testiség, 589.
tesposzt, 589.
tespeteg, 589.
testalkat, 8, 388.
testalkatszer, 8.
test-állás, 338.
testgyakorlás,338.
testgyakorlat, 338,
589.
testosUlet, 338.
testiség, 589.
testér, 127, 338,
589.
testőrség, 388.
testület, 194, 838.
testületileg, 838.
testvéresít, 338.
testvéreiül, 338.
testvéreden, 589.
testvéries, 589.
testvérit 338,590.
testvérül, 388.
-tét 338.
tétel, 338, 690.
44
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Hiteles, 388.
tetemedik, 338,
téleoiénjes, 338,
340.
téteményez, 338,
5UÜ.
tetemesül, 590.
tctcny, 211.
tétleges, 691.
tétlen, 338.
tétlenkedik, 338.
tetőarányzo, 339.
tetődzik, 339.
tetőirányos, 339.
tetőpont, 339.
tetőpontos, 339.
tetszeleg, 339.
tetszelgő, 339.
tetszemény, 202,
389.
tetszeskeilfl, 339.
totszotos 339,590.
tetszeteskedlk,
339.
tetszetős, 339,590.
tetszhalál, 339.
tetszhalott, 339,
590.
tetszmény, 590.
tetszőleg, 339.
tetszőleges, 339.
tetazvágy, 339.
tetszvény, 339. '
tettlog, 339.
tettlegosít, 340
tettlegesül, 310. '
tettlegez, 590.
tettlogi, 840.
tettlen, 590.
tétverseny, 590.
táv, 340.
tév-, 310, 590.
tésedez, 590.
tévedség, 590.
tévéé, 840.
tevékeny, 340,590.
tevékenység, 340.
tovéketlen, 590.
tévely, 330, 340.
tévolykert, 340.
tevénykedik, 228.
téves, 310.
tevész, 330.
tevészet, 330.
téveteg, 340.
tevőleges,340,591.
tez, 585.
téz, 330.
tézget, 591.
til-, 5?1.

tételes—törvényesít
tiiodik, 340.
tisztái, 340.
tisztáz, 340.
tisztásat, 340.
tiszteleg, 340,841.
tiszteletbeli, 341.
tiezteletdíj, 341.
tiszteleti, 591.
tiszteletpéldány,
341.
tisztelkedik, 341.
tiszti kar, 341.
tisztkör. 591.
tisztújitás, 311.
titkár, 341.
titkost, 591.
titkozatos, 591.
titoknok, 9, 145,
323, 341, 342.
591.
titokzat, 312.
titokzatos, 342.
titokzatosság, 342,
tivornya, 342.
tivornyáz, 342,591.
tizedes, 342.
toborz, 342.
toborzani, 342,
toborzás, 842.
toborzó, 312.
tobosz, 48.
toiásdad, 44, 591.
tolacB, 50, 342.
tolakvó, 313.
tolárd, 308, 574.
tolattyú, 50, 312.
toll-, 343, 591.
tollazat, 342, 591.
tolikés, 342.
tollnok, 343.
tollongora, 385.
tollvezető, 343.
tollvitel, 343.
tollvivő, 343.
tnlmácsjesy. 592.
toloncz, 343.
tolonezol, 343.
tolvaj-, 592.
tömb, 159.
toriad, 343.
toriadek, 343.
toriadékhalmaz,
343.
toriadékozás, 343.
torlasz, 343, 592.
torlasztöld, 343.
torlaszol, 343.
torlaszt, 343,592.
torlaszték, 343.
torlat, 343.

-torlat, 343, 502.
torlódik, 343.
torlomány, 343.
torna, 313, 592.
tornáz 343.
tomázás, 592.
tornász, 343.
tornászat 343,592.
tomyodzó, 211.
tornyosul, 592.
torokbető. 406.
toronyór, 592
tors, 162.
torz 344.
torzankodik, 592
torzít, 344.
torzkép, 344.
toreolat, 592.
torzul, 814.
torzsalkodik, 344,
továbbít, 5, 344,
592.
többes szám, 436,
592.
többlet, 344.
többnyire, 344.
többség, 344,592.
többszerfi, 593.
többszerfisít, 593.
többszörit, 344.
többszörös, 344,
593.
többszörösít, 314,
többszöröz, 315,
344, 593.
többszörözi, 111.
többiilet, 9 «.
tökéletesedik,314.
tökéletesít. 344.
tökéletesül, 344,
593.
tökéletlenités,593.
tökéllet, 344.
tökély,74,162,344.
tökélyes, 344.
tökélyesíiít, 345.
tökélyosodik, 593.
tflkélyesít, 345.
tökélycsül, 345,
593.
tőke pénz,845,593.
tőkepénzes, 345,
593.
tőkés, 345.
tőkésít, 345.
tölcsérét, 407.
töltemény,815093.
töltet, 345.
töltvény, 346.
töm, 345.

töm-, 345.
tömb, SOI, 845.
tömbesít, 315.
tömhöz, 345.
tBmees 346.
tömedék, 345.
tömet?, 1,116,345.
tömeg-, 846.
tömegéé, 346.
tömegítea, 320.
tömény, 82, 346,
593.
töményei, 315.
törnényit, 346.
tömit, 316.
tömjénezbedik,
593.
tömkeleg,340,346,
593.
tömkelegé, Ö9S.
tömtík, 345.
tömlöcznök, 145.
tömpoleg, 316.
tömör 84, 346.
tömörít, 316.
tömimklik, 346.
tömornök, 84.
tömőről, 346.
tömöttség, 593.
tömszarv, 405.
tömül, 316, 594.
tömzs, 847.
tönk, 347, 594.
tönkre, 286.
tönkre tesz, 347.
töredék, 348
töredékes, 347.
tömk, 348.
töri, 351.
törleszt, 347, 594.
törlesztők, 591.
törlesztőszék, 347.
törmelék, 347.
terpeszt, 594.
törpűl, 347, 594.
történedelem,347.
történelem, 317.
történész, 347,594.
történészet, 347.
történet, 317.
történetbúvár, 32.
történetíró, 347,
591.
törtszám, 347.
Wrülködik, 178.
törülközik, 348.
törvényezikk, 348.
törvényezikkelv,
818.
törvényesít, 348.
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törvényeikodik,
594.
törvényeik®, 414.
törvényhatóság,
348,
594.
törvényhozó, 348,
594.
törvényjavallat,
151.
törvényjavaslat,
151.
törvényleg, 340.
törvényszerfistt,
348.
törvénysztinet,
348.
törvénytauár, 323.
törvénytár, 84a
törvénytelen, 411
törzs, 162, 848.
törzs-, 162.
törzse, 34a
törzsökszáin, 348.
törzsszám, 348.
törzstiszt, 348.
tősgyökeres, 594.
tűszó, 348.
tűzs, 849.
tűzs-cziiD, 41.
tőzsde, 349, 595.
trágya, 349.
trágyáz, 319.
tromfkapú, 47.
trón, 349.
trónbeszéd 349.
trónol, 349.
tudákosság, 220.
tudákság, 220.
tudalék, 349.
tudálékos, 319.
Hidallak 162,595.
tudalnias, 349.
I.udalmasság, 349.
tudalmatlan, 319.
tudalom, 220, .349,
595.
tudat, 349.
tudatos, 319, 595.
tudnmányegvelem, 228."
tudományos, 349.
tudományosság,
349.
túdor, 7,323,349,
595.
tuddsitvány, 319.
tudvány, 220.
túl-, 319, 350,595.
tulajdonltmány,
350. 595.

tulajdonítvány,
tűzkároaúlt, 160.
350.
tflzkáiválteági
tulajdonjog, 350,
egyesület, 27.
505.
tfizkárvédő társatulajdonnév, 350, ság, 27.
595.
tűzoltó, 353, 597.
tulajdonos, 350,
tüzöttes, 353.
396.
tűzvész, 853, 597.
tulajdonosság,350. -tyé, -tyű, 401.
tólcsapong, 350.
túlcsapongas, 596.
»tulcaapongó, 350.
’ '
túliizet 462.
udvarhölgy, 353.
túlkiadás. 596.
udvarias, 353,597.
túlkövetelés, 596.
udvariaskodik,
tólmány, 189.850.
353.
túloz, 350, 596.
udvariatlan. 597.
túlság, 850.
ndvariságtalan,
túlságos, 851.
597.
tulságoskodik,351.
ndvarmester, 353.
túlszárnyal, 351.
ndvarnagy, 353.
túltelít, 585.
udvarol, 353.
turfa, 351.
udvarencz, 354.
turul, 351, 596.
ugrány, 35, 354,
túrzik, 351.
597.
tusa, 51, 162, 351. ugrsszt, 219, 354.
tusíz. 351.
ugyanazít, 414.
tüdővész, 351.
ugyanazonít, 414.
tűdévészes, 596.
ugyanazunlás,414.
tűfa, 351.
ugyanazonos, 18.
tükröz, 351, 596
radon,128,214,351
tükrösét, 351,596. újdondász, 854.
tüude, 183, 351.
újdoni, 351, 597.
tünékeny, 596.
tíjdoniság, 354.
tünemény, 352.
újdonság, 354.
tünoményos, 352, újlak, 112.
596.
ujoncz, 351.
tünet, 362, 596.
liionczolat, 597.
tüntet, 352.
újonezoz, 354.
tüntetés, 35a
ujráz, 61, 354.
tiiredékenység,
újság, 354, 597.
596.
ujságlovcl, 200.
liiredelem, 352.
újságul, 354.
töredelmes, 352.
ujBágszomj, 598.
I.űrödéiülesség,
újszállás, 112.
852.
-ól, -fii, 392.
türelem, 352.
undor, 50,854,598.
türelmes, 352.
unokatestvér, 698.
türelmetlen, 352.
uracs, 354.
tűz , 353, 696.
uradalomul,855.
tűzálló, 853, 397.
ural, 355.
tüzér, 363.
uralg, 355.
tüzérség, 353,597. uralom, 30, 355,
tüzeskedik, 363.
598.
tüzetes, 353, 597.
uras. 355.
tüzetesen, 353.
uraskodik, 355.
tüzettesen, 358.
urbér, 355.
tüzi-játék, 353.
urdallópont, 356.
tfizjaték, 353.
úrhölgy, 355, 598.
tűzkár, 152.
urias, 355.

iirodalom,336,356,
598.
oszadék 356.
usradéklold, 356.
USzalék,356.
uszály, 356.
uszály-, 356.
uszályoe, 356.
úszda, 356.
uszékony, 598.
uszkár, 356.
nszoda, 35a
uszonya, 356.
titahit, 357.
utal, 356, 598.
útalag, 407.
utalvány, 356.
utalványoz, 356.
után-, 356, 598.
utánkoltez, 496.
utáulag, 358
utánnaz, 857.
utánoz, 75, 223,
350, 856, 598.
utánzat,357.
utas, 698.
utasít, 77,357,598.
utaaítvány, 356,
599.
utász, 357.
utaz, 357, 599.
utazó-, 357.
utcza-nevek Bndán, 357.
útféliség, 599.
útkör, 599.
útlevél, 358, 599.
útnaklat, 1.
utó, 599.
utó-. 358, 600.
utód, 65, 358.
utófi, 358.
utóink, 358, 600.
utólag, 301, 358.
utólagos, 358.
uljSnyár, 537.
útezéli, 358.
útvesztő, 358.
üde, 359.
üdít, 359.
üdül, 359.
üdv, 162, Sáli.
üdvlelde, 212,359,
600.
üdvlövés, 600.
üdvös, 359.
ügy-, 359,300,600.
ügydöntő, 434.
ügyel, 359.
ügyelet, 359.
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ügyeletes. 359.
uzér-, 352.
ügyér, 359.
üzérkedik, 362.
•ügyér, 359,
üzérlet, 362.
ügyes.359,360,600. Uzéreég, 362.
ügyesit, 360.
üzölet, 362.
ügyeskedik, 360. üzlet, 360,362,601,
ügyész, 145, 360,
602.
601.
üzletigazgatóság,
ügyetlen, 359.
601.
ügyetlenség, 359.
ügyfolytató, 360
v
ügyködik,360,601.
’
ügylet, 360.
-T, 401.
ügynök, 360.
vád-, 326,362,602.
ügyügyködik, 601. vad-ember, 362,
ügyvéd, 360, 601.
602.
ügyvédifi, 360.
vadistenek, 602.
üldözőiéin. 601.
védlevél, 362.
üledék, 293, 360. vadoncz, 362.
üledékes, 360.
vadőr, 362, 363.
iilepeszt, 601.
vadorv, 362.
ülepít, 360, 601.
vadregényes, 554.
iilliely, 86.
vágány, 75, 262,
ülnök, 360, 601.
363, 602.
(Illetmény, 202, vágaték, 363.
243. 361, 601.
vágatékos, 363.
ültetményez, S61. vágovány, 363.
ültetvény, 361.
vágpad, 80.
ünnepély, 361.
vágta, 243, 363.
ünnepélyes, 361.
vágy, 162, 863.
ünnepies, 361.
-vágy, 47, 69, 123,
ünnepileg, 361.
363, 602.
ünnepiség, 361.
vagylag, 363.
ünneplet, 361.
vagylagos, 363.
ünnepség, 361.
vagyomány. 363.
ür, 162, 334, 301. vagyon, 363.
üregei, 361.
vagyonász, 107.
üríték, 601.
vagyonatlan, 863.
üritmény, 361.
vagyonbukott,
ürülék, 361.
602.
üszkeleg, 257.
vagyoni, 363.
üteg, 1, 331, 361. vagyonflag, 383.
ütem, 14, 361.
vagyonps, 363,603.
ütemez, 361, 601. vagyonőrit, 603.
ütemszerű, 361.
vagyonosul, 603.
üten.v, 361.
vagyontalan 368
fltér, 75,361,372. vágytárs, 363,374.
üteres, 361.
vágy-társaság, 373.
üvegcse, 300,362. vakbnzgó, 603.
üvegesedik, S62.
vaknövelde, 286.
üvegez, 362.
vakond, 363.
üveghiz, 302,601. vaktöltvény, 345.
üvegszem,802,571. váladék, 363.
üzde, 362.
valahai, 603.
tizdeház, 362.
valárd, 308.
ilzelem, 287, 362, válasz-, 364, 603.
60L
válaszol, 361,60S.
üzelmes, 362.
választék, 364.
üzem, 362.
választékos, 361.
üzem-, 362.
választmány, 196,

364, 603.
választottság, 190,
603.
választság, 190.
válfaj, 364.
váll-, 364.
vállalat, 361.
vállalkozik, 603.
vállalkozó, 364.
vallás-, 603.
vallásost, 603.
vallásosság, 608.
vallásraj osság,
552, 603.
vallástalanság,
603.
vállasat, 604.
vállbojt, 364.
vallomány, 361.
vallomás, 364.
vállvetés, 364.
válmány, 364,604.
valódi, 364, 365.
valódiatlan, 364,
604.
valódikig, 365.
válogatroány, 300.
valóhfi, 305.
valós, 365.
valósít 365.
valósodik, 365.
valósul, 468, 604.
valószinleg, 366.
valószínű,305,604.
valószínűtlen, 365.
valótlan, 3a5, 604.
válpcnt, 365.
válrokonság, 364,
365, 604.
válság, 305.
válságos, 365,366.
váltakozik, 866.
váltó. 366.
váltójog, 366.
váltósaiig, 604.
változat, 166
változatos, 366.
változékony, 366,
604.
változvány, 866.
váltságdíj, 604.
vámolj 366.
vámszedó, 604.
vámterület, 337.
vámvonal, 382.
vándor, 366, 604.
vándor-, 604.
van szerencsém,
604.
-vány, -vény, 401.

váraialom, 605.
varas, 366.
varasét, 366.
.varázs, 366, 605.
varázs , 368.
varázs! 366.
varázslat, 366.
várkert, 605.
várna, 366.
váromány, 139,
367.
várományos, 367.
városliget, 367,
605.
varrány. 367,605.
várrom, 277.
varromány, IH‘5.
vasöntészet, 251.
vasöntöde, 281.
vaspálya, 367,603.
vasparipa. 367.
vasrács, 265.
vasát, 605.
váz, 367, 605.
vázlat, 39,367,605.
vázlatos, 387.
vázol, 39.
váznlat. 367.
vázrajz, 552, 605.
véd, 367, 605.
véd-, 367.368,606.
védelem, 368,606.
vódolmes, 368.
védemény, 600.
védencz, 368.
véderfi 368, 606.
véd- és dacaszövétség, 48.
vodetlen, 368.
védlet, 605.
védnök, 368.
védtelen, 868,605.
védv, 606.
védvám, 398,606.
vég-, 368,369,606.
véges. 369, 606.
vágatai, S69.
végszéses, 607.
végezódék, 607.
végezvény, 271,
369.
véghezhajt, 607.
végleg, 369.
végleges, 369.
véglegesít,339,607.
véglés, 369.
véglet, 369.
végletes, 869.
végok, 369, 607.
végrehajt, 369.
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végrehajtatta],
vérfürdő, 372,008. vettllet, ST4.
180.
vérkeringés, 608. veyény, 874, 609.
végintézet, 369.
vérmérséklet, 222. vezéd, 375.
vérintézkedik,
vérmez*, 372.
vezédes, 375.
369.
verőér, 372, 608. vezekel, 375,609.
végrehajt*, 607.
vérüzön, 546.
vezekénv, 266.
végrendeles, 369. vérpad, 872.
vezény, 375.
végrendelet, 369, vérpatak, 372.
vozényel, 375.
80T.
vérrokon, 372.
vezénylet, 375.
végrendelkezik,
vers, 378, 609.
vezényszó, 375.
369.
versel, 372, 378.
vezér-, 375, 609.
végiem, 559.
verselet, 373.
vezérczikk,50,37.5,
végsőség, 607.
verseny, 137, 162,
610.
végtag, 369.
372, 608.
vezérczikkely,610.
végvonaglat, 614. versony-, 608.
vezérkar, 875.
végzemény, 369,
-verseny, 372.
vezérlet, 375, 610.
370.
versonyez, 608.
vezér-őrnagy, 819,
végzeményes,369. vereenylő, 122.
875.
végzet, 369, 607. versenypálya, 373, vezérszó, 375.
vcgzetszerí, 370.
608.
vezetékeny, 375,
végzetteljes. 370.
vereenypár, 008.
616.
végzetterhes, 370, versenytárs, 873.
vezetéknevez, 610.
607.
versenytér, 373.
vezeték-szó, 218.
vegy, 370.
verses, 373.
vézna, 375.
vegy-. 370, 807.
verseset, 373.
véznít, 375
vegyész, 370.
versköltó, 185
véznái, 875.
vegyészet, 370.
vers-szak, 373.
véznya, 375.
vegyítek, 370.
vértané, 374.
-viadal, 610.
vegyrokonság,370. vértez, 873.
riadalmas, 610.
vegytan, 370, 607. vértesit, 373.
viador, IBS, 375.
yegyülék, 370.
vésemény, 378.
vieze, CIO.
vegyület, 870.
vésnök, 373.
Vidor, 172.
vélekezet, 608.
vész-, 373, 609.
vidor, 876, 610.
vélelem, 371, 607. veszeletn, 26.
vidorít 376.
vélemény, 371.
veszélyes, 373,609. vidorodik, 376.
véleményez, 371. -veszélyes, 373,
vidorság, 376.
véleményez, 371, voszelyesség, 373. vidorul, 376.
608.
veszélyeztet, 374. vigadó, 375.
vélthalott, 590.
veszélytelen, 373, vigalmas, 611.
vélvetély,371,374.
374.
rágalmaz, 311.
vendégfogadós,
vészes, 609.
vigalom, 376, 611.
371.
veszt, 374.
viganó, 376, 611.
vendégház,' 371.
veszteg-, 374.
vigarda, 376.
vendéglő, 371.
vesztegház, 374.
vigasz, 376.
vendéglős, 371.
vesztemény, 374, vigasztalan, 876.
vondégszerep, 305.
609.
vígjáték, 376.
vendégszerepel,
vesztes. 874.
vigyázat, 611.
305.
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virágít, 612.
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visszlát—zsnmog
vízféktű, 381.
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víziszony, 381.
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vizkárosult, 160.
vízkór, 381.
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víz-óra, 381.
vízszinleg, 381.
vízszinleges, 381.
vizszint, 87, 381.
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vízvezeték, 381.
vízzuhany, 386.
vizsga, 81, 179,
381, 614.
vizsgaevó, 614.
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vizslat, 381.
vizslató, 381.
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vonal. 301, 382.
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zurmind, 387.
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zsebóra, 160, 388.
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zsidóit, 233.
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